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Zapinamy pasy
i ruszamy w rok 2020
Rok 2020 wydaje się być tym, który może przyspieszyć
zmiany, jakie kształtują się od pewnego czasu – także
w branży pojazdów użytkowych. Należy pamiętać, że jest
to rok targów IAA w Hanowerze, co oznacza, że tej jesieni
na tych najbardziej wpływowych targach ciężarówek na świecie
producenci OEM, dostawcy i programiści będą chcieli wywrzeć
jak największe wrażenie i zaprezentować swoje najnowsze
i najbardziej interesujące osiągnięcia.

Ś

ledząc aktualne trendy i nowości, można
z dużą pewnością założyć, że wśród premier
znajdą się nowe rozwiązania pozwalające
na dalsze obniżanie zużycia paliwa i emisji
dwutlenku węgla w silnikach Diesla, poznamy
postępy w technologii wodorowych ogniw paliwowych, faktem stanie się głębsza integracja
aktywnych systemów bezpieczeństwa w samochodach ciężarowych przy zwiększonym stopniu kontroli autonomicznej. I choć na razie nie
wiemy, co wspólnie postanowią Volkswagen,
Traton i Navistar, jeśli chodzi o rynek ciężarówek w Ameryce Północnej, to jeśli dojdzie
do rozstrzygnięć w tej materii, prawdopodobnie wydarzy się to podczas IAA w Hanowerze.
Myślę, że można też z dużą pewnością
przyjąć, że 2020 będzie rokiem, w którym
elektryczne ciężarówki w coraz większej
gamie marek i modeli trafią do sprzedaży,
by udowadniać, że są w stanie w rzeczywistych
warunkach eksploatacji wytrzymać konkurencję swoich odpowiedników z konwencjonalnymi silnikami wysokoprężnymi. Obsługowy
(serwisowy) aspekt tych wdrożeń może być
tym, co sprawi, że elektryczne samochody
ciężarowe mieć będą biznesowe – nie ekologiczne – uzasadnienie we flotach. Świadomie
pomijam tu aspekt ceny zakupu – na zewnętrzną pomoc w tym zakresie przedsiębiorcy mogą liczyć niestety wciąż
w minimalnym zakresie.

Deweloperzy technologii pojazdów autonomicznych mają znacznie trudniejsze zadania
do zrealizowania. Świat przygląda się osiągnięciom w tej materii z dużą uwagą. Wcześniejsze
doświadczenia pokazują, że margines błędu
– zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa – jest
tu minimalny, a nawet pojedynczy poważny
wypadek może mieć daleko idące konsekwencje hamujące tempo rozwoju. Ostrożność jest
więc tu wyraźnie hasłem przewodnim.
To powiedziawszy, myślę, że w tym roku
możemy spodziewać się więcej działań na tym
froncie: więcej testów, więcej ocen i porównań,
więcej sprawdzania koncepcji. Przeciwnicy
autonomii powinni pamiętać, że wiodące, niezależne start-upy pracujące nad tymi technologiami nie narzekają raczej na brak funduszy.
Pieniądze, które otrzymują, są niezależne
od równie oszałamiających kwot zainwestowanych przez globalnych producentów OEM,
takich jak Daimler czy Volvo.
Myślę więc, że obecny model rozwoju,
w którym dany aspekt technologii autonomicznej jest doskonalony, a następnie integrowany
z ciągle rosnącą paletą systemów sterowania
pojazdem, będzie kontynuowany. Innymi słowy
– oczekujmy kolejnych, ewolucyjnych etapów
wprowadzenia technologii autonomicznych
w samochodach ciężarowych. Ciężarówki-roboty
nie pojawią się znikąd, by przejąć kontrolę
nad transportem.
Podsumowując: rok 2020 zapowiada się
ciekawie zarówno w zakresie technologii,
jak i koniunktury rynkowej – tu też jest sporo
znaków zapytania.
Zapnijmy więc pasy i zobaczmy,
dokąd nas to zaprowadzi.
Życzę udanej lektury

dr inż. Dariusz Piernikarski
redaktor naczelny
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HYBRYDOWE
RENAULT W RAJDZIE
DAKAR
dy 5 stycznia w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej opadła flaga startowa podczas
tegorocznego Rajdu Dakar, zespół Riwald Recycling Dakar rozpoczął historyczny wyścig, pilotując pierwszą hybrydową ciężarówkę,
która startowała w wyścigu o długości blisko
7900 km.

G

System ZF CeTrax Lite RS wspiera główny silnik
wysokoprężny, zapewniając dodatkowy moment
obrotowy o wartości 1400 Nm, moc znamionową
80 kW i maksymalną moc 150 kW. Asynchroniczny
silnik elektryczny o prędkości 13 000 obr/min musiał zostać dostosowany do prędkości wyjściowej
2700 obr/min, jaką silnik spalinowy generował
na wejściu skrzyni biegów. Oprócz silnika elektrycznego ZF dostarczyło również zintegrowaną
elektronikę mocy i hybrydową jednostkę sterującą
z oprogramowaniem, które zostało zaprogramowane specjalnie na potrzeby Rajdu Dakar. Auto-

© Riwald Dakar Team

Pojazd zespołu Riwald Dakar to ciężarówka Renault Trucks C460 przebudowana przez MKR
Technology. Pod maską znalazł się silnik wysokoprężny Renault DXI 13 o mocy podniesionej
z 460 do 1040 KM wraz ze specjalnym układem
napędowym opracowanym konkretnie dla tego pojazdu. Trzon układu napędowego stanowi specjalny
prototyp centralnego elektrycznego napędu osi ZF
CeTrax Lite RS, skonfigurowany sprzętowo i programowo pod kątem ekstremalnych wymagań
związanych z uczestnictwem w Rajdzie Dakar.

matyczna skrzynia biegów ZF przekazuje moc
z silnika wysokoprężnego, a skrzynia rozdzielcza
ZF VG 1600 pomaga zapewnić napęd na wszystkie
koła. Inne specjalne komponenty w samochodzie
zespołu Riwald Dakar to przednia i tylna oś Grand
Axle Tech 4000 oraz zawieszenie Hendrickson.
Na torach testowych w Polsce, Francji i Holandii
zespół Riwald Dakar i kierowca Gert Huzink byli
w stanie poprawić o kilka sekund swoje typowe
czasy przejazdu.Przewaga czasowa była spowodowana, oprócz dodatkowej mocy, rekuperacyj-

nym działaniem silnika elektrycznego, który pozwala
na późniejsze i mocniejsze hamowanie, umożliwiając pojazdowi jazdę z maksymalną prędkością. Akumulator 400 V może być ładowany szybciej podczas jazdy, dzięki czemu może dostarczać
dodatkowy moment obrotowy podczas podjazdów
pod kolejne wydmy.
Po pokonaniu blisko 7900 km trasy rajdu, po pewnych trudnościach na początku, kierowca Gert
Huzink ukończył rajd na 24. miejscu w kategorii
ciężarówek.
(DP)

ojazd na okładce to pompogruszka BETONSTAR Allstar H26-4Z zabudowana na podwoziu Mercedes-Benz Arocs 4142 8×4/4. Samochód jest napędzany silnikiem OM 471 o mocy maksymalnej 310 kW (421 KM) oraz momencie obrotowym 2100 Nm, ma kabinę typu S ClassicSpace o szerokości 2,3 m z tunelem silnika o wysokości 170 mm. Pompogruszka BETONSTAR Allstar
H26-4Z pracuje z ciśnieniem roboczym 81 bar, 4-ramienny maszt ma długość 26 m. Nad prawidłową
pracą czuwa system Smartstar pozwalający na diagnostykę i naprawę usterek elektronicznych on-line
dzięki wykorzystaniu aplikacji BETONSTAR i połączeniu w czasie rzeczywistym ze specjalistą serwisu.
System Smartstar to również zaawansowane funkcje stabilizacji maszyny z dynamicznie obliczanym
bezpiecznym zasięgiem pracy urządzenia. Dzięki wykorzystaniu funkcji Fuel Saving w systemie Smartstar maszyna zużywa znacznie mniej paliwa.

P
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Schaeffler znany jest z dostarczania
gotowych rozwiązań naprawczych.
Nie inaczej jest w przypadku nowego
portfolio produktów FAG

© Schaeffler

końcówki drążków kierowniczych, stabilizatory, łączniki stabilizatorów, tuleje, wahacze, sworznie wahaczy, elementy mocowań amortyzatorów,
półosie i przeguby. Schaeffler znany jest z dostarczania gotowych rozwiązań
naprawczych. Nie inaczej jest w przypadku nowego portfolio produktów FAG,
które zawierają akcesoria niezbędne do prawidłowego montażu części, takie jak śruby czy nakrętki. Wszystko w jakości OE.
W nowych produktach FAG zastosowano m.in. materiał TPU (charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością na warunki amosferyczne, dużą wytrzymałością na pękanie i rozrywanie oraz wysoką elastycznością), który
używany jest do produkcji osłon sworzni. Kolejnym rozwiązaniem poprawiającym żywotność części podwozia FAG jest płatkowe powlekanie cynkowe oraz azotowanie węglowe, dzięki czemu poszczególne elementy
składowe części mają zwiększoną odporność na korozję i zużycie.

NOWE CZĘŚCI ZAMIENNE FAG
W PORTFOLIO SCHAEFFLER
irma Schaeffler rozszerzyła ofertę produktową marki FAG o produkty
układu kierowniczego, zawieszenia i przeniesienia napędu. Wraz
z dotychczasowym asortymentem łożysk stanowi to szeroką gamę
rozwiązań naprawczych do naprawy samochodów. Aktualna oferta to prawie 6 tysięcy referencji, wśród nich znajdują się m.in. drążki kierownicze,

F

Producent zapewnia, że jakość produktów obejmuje nie tylko materiały,
z których zostały wykonane, ale również etap projektowania i produkcję.
Wszystkie produkty powstają w centrum inżynieryjnym Schaeffler, gdzie tworzona jest ich dokumentacja techniczna, dostarczana następnie do zakładów
produkcyjnych, które spełniają wymagania PPAP (VDA 6.1).
(RP)

reklama
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d niemal 20 lat H.P. fonica zajmuje się zaopatrzeniem i wyposażaniem pojazdów specjalistycznych w oświetlenie ostrzegawcze,
oświetlenie do pojazdów uprzywilejowanych oraz inne oświetlenie robocze. W swojej ofercie firma ma także oświetlenie ostrzegawcze tzw.
lotniskowe (oświetlenie przeszkodowe).

O

Ten typ oświetlenia przeznaczony jest do pojazdów poruszających się po terenie lotnisk, czyli pojazdów bezpośrednio wspomagających przemieszczanie się samolotów po pasach lotniska (są to tzw. pojazdy follow me) oraz
innych służb lotniskowych (SOL, straż, służby utrzymania lotniska itd.) uprawnionych do poruszania się po obszarach lotnisk oraz pojazdów zaopatrujących poszczególne elementy infrastruktury lotniska.
Oświetlenie przeszkodowe (ostrzegawcze) w takich pojazdach musi spełniać
wymagania określonych przepisów ujętych w regulacjach Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA – European Union Aviation Safety
Agency) zgodne z regulacjami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO). Oświetlenie to
musi spełniać wymogi określone w przepisach EASA CS ADR-DSN.Q.850
(a, c, d) zgodne z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 139/2014.

H.P. fonica zajmuje się
zaopatrzeniem i wyposażaniem pojazdów
specjalistycznych
w oświetlenie ostrzegawcze, oświetlenie
do pojazdów uprzywilejowanych oraz inne
oświetlenie robocze

© H.P. fonica

OSTRZEGAJĄ NA LOTNISKU

Do pojazdów typu follow me wskazane jest użycie oświetlenia przeszkodowego typu D, z kolei do pozostałych pojazdów oświetlenie typu C. Określenie typów oświetlenia przeszkodowego – typ C lub typ D – musi spełniać
parametry świetlne wyszczególnione w przepisach EASA dotyczące np.
kątów rozchodzenia się światła, jego intensywności oraz częstotliwości powtórzeń. Należy pamiętać, że oświetlenie przeszkodowe nie jest tym samym
co oświetlenie ostrzegawcze dla pojazdów poruszających się po drogach
publicznych (tzw. R65).
(RP)

© Traton

TRATON KUPI
NAVISTAR?
ostatnich dniach stycznia 2020 r. pojawiły się informacje, że Grupa Traton (Traton SE) tworzona przez firmy
MAN, Scania i Volkswagen Caminho~es e Ônibus,
w końcu składa długo oczekiwaną ofertę pełnego
przejęcia wszystkich zasobów północnoamerykańskiej spółki Navistar International.

W

Od 2016 r. Volkswagen, poprzez spółkę zależną
Traton, nabył prawie 17% udziałów w Navistar.
Teraz firma złożyła niezamówioną ofertę przejęcia pozostałych udziałów Navistar za 35 USD za
akcję, co stanowi 45% premii od ceny zamknięcia
spółki wynoszącej 24,07 USD za akcję w dniu złożenia oferty. Daje to całkowitą wycenę Navistar
na 3,5 miliarda dolarów. Akcje Navistar wzrosły
natychmiast o 51%.

Navistar od 2010 r. miał spore problemy ze spełnieniem wymagań normy Agencji Ochrony Środowiska
EPA w zakresie emisji toksycznych składników spalin. Zdecydowano się bowiem zrezygnować z technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) na
rzecz zaawansowanej technologii recyrkulacji spalin (EGR). Rodzina silników Diesla firmy MaxxForce
borykała się z problemami technicznymi, w wyniku czego zmalały udziały Navistar w amerykańskim rynku pojazdów użytkowych i spadły ceny akcji Navistar. Producent przeżył długą serię procesów
sądowych w związku z niewydolnością silników
MaxxForce, ale rozstrzygnął wszystkie toczące się
skargi i „zamknął książki” dotyczące tych silników
w zeszłym roku.
W oświadczeniu prasowym przedstawiciele Traton SE wyjaśniają, że ponieważ globalny przemysł pojazdów użytkowych ewoluuje, proponowana transakcja jest logicznym kolejnym krokiem
i przyniesie jeszcze większe korzyści. Połączona
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firma będzie w stanie lepiej sprostać wymaganiom
nowych przepisów i szybko rozwijających się
technologii w zakresie łączności, napędu i autonomicznej jazdy. Połączenie wiodącej pozycji
Grupy Traton na rynkach Europy i Ameryki Południowej z obecnością Navistar w Ameryce Północnej
stworzyłoby lidera o globalnym zasięgu i uzupełniających się możliwościach.
Navistar wydał komunikat informujący o aktualności oferty, mówiąc, że dokładnie się z nią zapozna i ją oceni, a także doradził akcjonariuszom,
aby nie podejmowali w tej chwili żadnych działań.
„Nie można zagwarantować, że jakiekolwiek negocjacje między Navistar i Traton w sprawie tej
propozycji się odbędą, a jeśli takie negocjacje się
pojawią, nie można zagwarantować, że jakakolwiek transakcja z Traton zostanie przeprowadzona
lub skonsumowana” – powiedział Andreas Renschler, dyrektor generalny Traton SE.
(DP)

© ATN
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ZWYŻKI ATN W OFERCIE SPÓŁKI HEWEA
rupa Fassi, do której należą m.in. takie produkty jak żurawie Cranab, miniżurawie Jekko, hakowce Marrel i oczywiście żurawie
Fassi, przejęła kolejną spółkę. Jest nią francuski producent samobieżnych podnośników koszowych ATN.

G

ATN istnieje na rynku od 2000 r. i specjalizuje się w produkcji podnośników
gąsienicowych lub kołowych napędzanych silnikami elektrycznymi lub wysokoprężnymi. ATN stawia na zróżnicowaną ofertę i nietypowe rozwiąza-

nia, takie jak np. podnośniki całkowicie akumulatorowe czy też podnośnik
Zebra 16 na kołach ze stabilizatorami, umożliwiający pracę na nierównej powierzchni. Wysokość robocza podnośników wynosi od 8,13 do 22,85 m. Dla
Grupy Fassi poszerzenie grona zależnych producentów o ATN jest krokiem
w kierunku uzupełnienia oferty o maszyny samojezdne. Dystrybutorem podnośników ATN na polskim rynku jest spółka Hewea z Bykowa pod Wrocławiem.
Hewea, jako wyłączny przedstawiciel Grupy Fassi w Polsce, dystrybuuje też
inne produkty grupy.
(KW)

reklama
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Sprzedaż w 2019:

Dariusz Piernikarski

w oczekiwaniu na niewiadome

Europa wstrzymuje zakupy

* dane orientacyjne

Podsumowując sprzedaż nowych samochodów ciężarowych > 3,5 t dmc.
w Unii Europejskiej w 2019 r., należy odnotować bardzo niewielki wzrost sprzedaży – sprzedano łącznie 388 342 pojazdy – o 0,8% więcej niż w 2018 r. Na
dwóch kontynentalnych największych
rynkach zbytu – w Niemczech i we Fran-

3. Francja
4. Polska
5. Hiszpania
6. Włochy *
7. Holandia
8. Belgia
9. Czechy
10. Austria
Unia Europejska

98 399
58 568
56 261
28 317
24 575
23 622
15 448
11 531
9 852
8 082
388 342

% zmiany
2019/2018
4,2
9,5
1,5
–5,2
1,1
–7,6
–3,3
6,6
–0,4
–1,5
0,9

cji – wzrosty były powyżej średniej europejskiej i wyniosły odpowiednio 4,2%
oraz 1,5%. Klienci w Wielkiej Brytanii
niepewni do końca skutków opuszczenia
Unii Europejskiej zdecydowanie ruszyli
po nowe pojazdy użytkowe – sprzedano
ich tam 58 568, aż o 9,5% więcej niż
w 2018 r. Polska ze sprzedażą 28 317
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Segment ciężki
(> 16 t dmc.)
2019
68 010
42 838
49 519
25 418
20 463
18 993
13 842
9 788
8 130
7 677
312 692

----------------------------------------------------------- -------

2. Wielka Brytania

2019

----------------------------------------------------------- ----------------

rezentowane w dalszej części artykułu dane liczbowe w odniesieniu do Unii Europejskiej pochodzą z danych publikowanych przez
ACEA, czyli Zrzeszenie Europejskich Producentów Samochodowych. Wszystkie
szczegółowe wyniki sprzedaży w Polsce
zaczerpnięto z raportów publikowanych
przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM przygotowanych na podstawie danych dostarczonych przez Centralną Ewidencję Pojazdów MSW.

Samochody ciężarowe
(> 3,5 t dmc.)
----------------------------------------------------------- -------

1. Niemcy

----------------------------------------------------------- ----------------

Podsumowujemy wyniki sprzedaży samochodów ciężarowych w roku 2019.
Był to dla branży transportowej zaskakujący rok – po bardzo dobrym początku
w drugiej połowie nastąpił zdecydowany spadek popytu.

% zmiany
2019/2018
1,9
9,2

Tabela 1.
Rejestracje
samochodów
ciężarowych
(> 3,5 t dmc.)
w 2019 r. w Unii
Europejskiej

2,1
–7,4
2,8
–7,7
–3,3
7,6
1,8
–0,6
0,1

ciężarówek (mniej o 5,2% niż w 2018 r.)
również wniosła swój znaczący wkład, lokując się po raz kolejny na 4. pozycji
w rankingu.
Biorąc pod uwagę wyłącznie segment ciężki, czyli samochody ciężarowe
> 16 t dmc., w 2019 r. w Unii Europejskiej (UE28) poziom sprzedaży nie uległ
w zasadzie zmianie (+0,1%), zarejestrowano bowiem łącznie 312 692 po-

www.lampyostrzegawcze.pl

| BIZNES |

Wykres 1. Sprzedaż samochodów
ciężarowych > 3,5 t dmc. w 2019 r. wraz
ze zmianami poziomu sprzedaży 2019/2018
Fig. 1. Truck sales in Poland
in 2019 (GVW > 3,5 t)

jazdy (więcej o 209). Na największym
rynku niemieckim sprzedano 68 010 samochodów – o 1,8% więcej r/r. Na drugim co do wielkości rynku francuskim nabywców znalazło 49 519 samochodów

ciężarowych segmentu ciężkiego – to
wzrost sprzedaży tylko o 2,1%. W Wielkiej Brytanii przed brexitem sprzedaż
wzrosła o 9,2% (42 838 szt.). Spadek koniunktury odczuwalny był we Włoszech

reklama

(–7,7%, 18 933 szt.), Polska ze sprzedażą
w segmencie ciężkim wynoszącą 25 418
jest tradycyjnie na 4. miejscu, smuci spadek sprzedaży o 7,4% – dużo większy niż
średnia unijna. Przyczyną jest przede
wszystkim niepewność przewoźników
dalekobieżnego transportu międzynarodowego dotycząca skutków uchwalenia unijnego pakietu mobilności i brexitu.
Ogólne zestawienie sprzedaży samochodów ciężarowych (> 3,5 dmc.) na 10
największych rynkach w Unii Europejskiej, z wyróżnieniem segmentu ciężkiego (> 16 t dmc.), przedstawia tabela 1.
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W Polsce – niewielkie spadki
Na wstępie przypomnijmy, że w całym 2018 r. sprzedaż nowych samochodów ciężarowych > 3,5 t dmc. osiągnęła
historycznie rekordowy poziom: w stosunku do 2017 r. wzrosła o 8%, a zarejestrowano łącznie 29 870 pojazdów.
W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.) rok
2018 również był rekordowy: odnotowano wzrost o 8,4% r/r, do odbiorców
trafiło 27 445 nowych ciężarówek. Na
Wykres 3. Sumaryczna sprzedaż ciągników siodłowych
i podwozi w segmencie ciężkim (> 16 t dmc.) w 2019 r.
Fig. 3. Total sales of tractors and rigids in Poland in heavy
segment (GVW > 16 t) in 2019

DAF znów na czele

Wykres 2. Udziały rynkowe
poszczególnych producentów
(samochody > 3,5 t dmc.)
na koniec 2019 r.
Fig. 2. Market shares in Poland
of different truck brands
(GVW > 3,5 t) in 2019

początku roku 2019 zadawaliśmy sobie
pytanie: czy jest możliwe, aby tak dobra
koniunktura, jak w roku 2018, trwała nadal? Tylko nieliczni spodziewali się niewielkiego spadku lub nawet bardziej
zdecydowanej korekty rynku.
Sprzedaż samochodów ciężarowych
(> 3,5 t dmc.) w Polsce w roku 2019
zmalała o 5,2% r/r, do klientów trafiło
28 317 pojazdów. Szczegółowe wyniki
z podziałem na marki i segmenty masowe oraz udziały w rynku przedstawiamy w tabeli 2 oraz na wykresach 1–3.
W 2019 r. wzrósł o 17% popyt na samochody segmentu lekkiego i średniego
(6–16 t dmc.) – sprzedano 2400 pojaz-

dów. W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.)
sprzedaż spadła o 7,4% – klienci odebrali
25 418 samochodów, w tym 20 263
ciągniki siodłowe (–8,5%) oraz 5155 podwozi (–2,6%). Warto zauważyć, że we
wszystkich segmentach masowych sprzedaż podwozi ciężarowych wzrosła o 4,4%.
W segmencie ciężkim ciągniki siodłowe
stanowiły 79,7% całej sprzedaży (86,1%
w 2018 r.).
Nieznacznie wzrosła sprzedaż samochodów dostawczych (< 3,5 t dmc.) –
klientom przekazano 69 872 pojazdy –
o 1,5% więcej niż w 2018 r. Liderem rynku
jest Fiat (11 915 szt.), Renault sprzedało
9879 samochodów, a zajmujący 3. pozycję Ford – 8438. Najchętniej kupowanymi dostawczakami były: Renault Master
(7809 szt.), Fiat Ducato (5480), Iveco
Daily (5235), Mercedes-Benz Sprinter
(5191) oraz Volkswagen Crafter (3448).

12 | STYCZEŃ–LUTY 2020 | Transport – Technika – Biznes

Liderem rynku, podobnie jak w latach
2016–2018, jest DAF Trucks, sprzedając
łącznie 5709 ciężarówek – jest to jednak
o 12% mniej niż w 2018 r. Pierwsze
miejsce na podium dało firmie udział
rynkowy 20,2%. Na miejscu 2. jest Scania ze sprzedażą 5269 pojazdów – to
wzrost sprzedaży o 7,5% r/r i udział rynkowy 18,6%). Firma MAN Truck & Bus
zakończyła rok na 3. pozycji (sprzedaż
5261 samochodów) z udziałem w rynku
wynoszącym 18,6% (spadek sprzedaży
o 10,5% r/r).
W segmencie ciężkim (> 16 t dmc.)
na pozycji lidera króluje DAF Trucks ze
sprzedażą 5597 samochodów (spadek
o 12% r/r, udział w rynku 22,02%). Na
pozycji 2. znalazła się Scania – wynik końcowy firmy to 5269 sprzedanych ciężkich
ciężarówek (+7,5% r/r, udział rynkowy
w tym segmencie – 20,7%). Na podium
jest jeszcze MAN Truck & Bus – klienci
kupili 4519 samochodów z gryfem na
masce, o 14,7% mniej niż przed rokiem.
DAF Trucks od lat jest nie do pokonania w sprzedaży ciągników siodłowych
– w 2019 r. dostarczenie 4925 pojazdów
(mniej o 10,6% r/r) dało firmie udział rynkowy wynoszący aż 24,3%. Zajmująca 2.
pozycję w ciągnikach Scania przekazała
4229 pojazdów – o 5,1% więcej niż przed
rokiem (udział rynkowy w tym segmencie 20,9%). Volvo Trucks znalazło się na
3. miejscu, sprzedając 3405 ciągników
(4,4% r/r). Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku największy spadek popytu na
ciągniki siodłowe – mimo wprowadzenia

Iveco
Renault Trucks
Mitsubishi Fuso
Volkswagen
Isuzu
Ford Trucks
Pozostali

0
97
13
0
55
0
0
36

726
274
10
1050
49
125
0
30
0
34

672
1040
1215
861
830
140
370
0
0
0
0
27

Ciągniki
4 925
4 229
3 304
3 100
3 405
242
1 035
0
0
0
23
0

Razem
5 597
5 269
4 519
3 961
4 235
382
1 405
0
0
0
23
27

nowego modelu S-Way – odnotowało
Iveco, sprzedając tylko 242 samochody
(mniej o 42,8% r/r). Na rynku pojawił się
nowy gracz: firma Ford Trucks w pierwszym roku działalności na terenie Polski
sprzedała 23 ciągniki F-Max.

20 263

--------

5155

--------

2410

--------

470

--------

Razem

--------

Brak danych
25 418

-------- ---------------------------------------------------------------- ------------

Volvo Trucks

16
253

0

Podwozia

----------------------------------------------------------- -----

Mercedes-Benz

0

112

> 16 t
----------------------------------------------------------- -----

MAN Truck & Bus

0

6–15,99 t

----------------------------------------------------------- ------------

Scania

3,5–5,99 t

----------------------------------------------------------- ------------

DAF Trucks

----------------------------------------------------------- ------------
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Razem
> 3,5 t
5 709

Tabela 2. Wyniki sprzedaży nowych
samochodów ciężarowych w 2019 r.
w Polsce, w trzech segmentach masowych (dane według PZPM)

5 269
5 261
4 488
4 245
1 529
1 467
125
55
30
23
97
19
28 317

Mimo iż sprzedaż ciągników spadła
o 8,5%, to zainteresowanie ciężkimi podwoziami pod zabudowę zmalało jedynie
o 2,6% – w roku 2019 sprzedano 5155
pojazdów. Pierwsza trójka to MAN Truck
& Bus (1215 szt.), Scania (1040 szt.)

oraz Mercedes-Benz (861 szt.). Dobrze
radziło sobie również Volvo Trucks, sprzedając 830 podwozi. Pojazdy tych czterech
marek stanowiły 76,5% całej sprzedaży
w tej grupie produktowej.
W segmentach lekkim i średnim (6–
16 t) dominującą pozycję ma Iveco, włoski producent bowiem dostarczył polskim
klientom 1050 samochodów (wzrost
o 12,2%), co dało 43,6% udziału w rynku.
Tradycyjnie na miejscu 2. jest MAN Truck
& Bus ze sprzedażą 726 pojazdów (wzrost
sprzedaży o 28,5%, udział w rynku 30,3%),
na podium znalazł się również Mercedes-Benz, dostarczając 274 samochody (więcej o 22,3% niż w 2018 r.). W tej grupie
masowej przy ogólnym wzroście rynku
o 17% r/r jedynie firma DAF Trucks odnotowała spadek sprzedaży o 13,2% r/r
(112 pojazdów).

reklama
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Zmiana jest czymś stałym
Dariusz Piernikarski
W 2020 r. branża transportowa będzie się musiała zmierzyć z wieloma
trudnościami. Wśród najważniejszych z nich wymienia się m.in. nierozstrzygnięty
pakiet mobilności, brexit oraz nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Czynniki
te znacząco wpłynęły na wyniki sprzedaży pojazdów w 2019 r.

rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami branży pojazdów użytkowych wyłania się niejednoznaczny obraz sytuacji polskiego transportu.
Eksperci zapytani o powody takiego stanu
rzeczy wskazali na szereg zjawisk, które
wpłynęły na wyniki sprzedaży w 2019 r.
i w dużej mierze będą miały swój wpływ
na sprzedaż w roku bieżącym.

jednak wyraźnie czeka na dalszy rozwój
sytuacji. Co ciekawe, sytuacja rynkowa
wcale nie współgra z nastrojami klientów.
Można powiedzieć, że branża wykazuje
się daleko idącą ostrożnością – mimo że
rynek zachował jeszcze pewną chłonność, a liczba ładunków nie zmalała, to
firmy wstrzymały się z zakupami”.

Mariusz Piszczek,

Kryzys czy korekta?
W przypadku odpowiedzi na to pytanie wszyscy rozmówcy okazali się zgodni.
Nie można nazwać kryzysem czegoś, co
jest typowym dla zmiennej koniunktury
rynkowej spadkiem sprzedaży. Powodem
takiego stanu rzeczy w dużej mierze jest
to, że klienci czekający na rozwój wydarzeń
w kwestii pakietu mobilności i brexitu odkładają w czasie swoje decyzje zakupowe.
„Przez ostatnie lata branża transportowa
rozwijała się dość dynamicznie, pojawiła
się pewna nadpodaż transportu. Masy towarowej do przewozu jest nadal bardzo
dużo” – mówi Małgorzata Kulis, dyrektor
zarządzająca Volvo Trucks Poland.
Opinię tę potwierdza Tomasz Kujawa, członek zarządu i dyrektor sprzedaży
POZKRONE – wyłącznego przedstawiciela Krone w Polsce: „Większość klientów deklaruje chęć dalszej współpracy,

W naturalnym, zmiennym cyklu koniunkturalnym zdarzają się spadki i oznaki spowolnienia w niektórych gałęziach
gospodarki, takich jak na przykład przemysł motoryzacyjny. „Pamiętajmy jednak,
że to polskie firmy są europejskim numerem jeden w transporcie międzynarodowym. Nie dziwmy się zatem, że polska

dyrektor zarządzający DAF Trucks Polska

Odnotowaliśmy spadek sprzedaży aż o 12%,
ale mimo to rok 2019 zakończyliśmy jako
lider z 22-procentowym udziałem, a w sprzedaży ciągników siodłowych już 15 rok z rzędu
jesteśmy na czele stawki. Nasza pozycja nie bierze się znikąd – decydują o tym klienci, kupując nasze samochody. DAF XF w dalszym ciągu jest pojazdem
najlepiej przygotowanym do realizacji zadań w transporcie
międzynarodowym. Jestem przekonany, że w transporcie międzynarodowym nie ma marki, która byłaby lepsza pod tym
względem od DAF-a. Oczywiście nie możemy spoczywać na laurach – patrzymy w przyszłość i reagujemy na potrzeby zmieniającego się rynku. Od pewnego czasu kładziemy większy nacisk na sprzedaż podwozi, wyniki są coraz lepsze, ale nadal
niesatysfakcjonujące. Jeśli chodzi o produkt, nie mamy sobie
nic do zarzucenia, nasze rozwiązania w niczym nie ustępują
konkurencji.
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Małgorzata Kulis,
branża transportowa w wyraźny sposób
reaguje nawet na niewielkie zmiany w sytuacji gospodarczej w Europie. Przewoźnicy obawiają się też następstw, jakie
przyniesie ze sobą pakiet mobilności.
Jest to taki miecz Damoklesa, który wisi,
ale nie wiadomo, kiedy opadnie” – dodaje Marcin Majak, dyrektor sprzedaży
Renault Trucks Polska.

dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Poland

Zarówno cały nasz region (Baltic Sea Market),
jak i Polska zrealizowały postawione na rok
2019 cele nie tylko wolumenowe, ale również
jakościowe. Zakładaliśmy, że sprzedamy 4200
samochodów, sprzedaliśmy 4235, uzyskaliśmy nieco
lepszy od zakładanego udział rynkowy – 16,7%, a pod
względem finansowym był to nasz najlepszy rok w historii. Również dla naszej sieci serwisowej, bo otwiera nam to drogę do
kolejnych inwestycji, aby jeszcze bardziej zwiększać w tym zakresie satysfakcję naszych klientów. Dla całego Volvo Trucks
w Europie było to bardzo dobrych 12 miesięcy. Zarejestrowaliśmy mniej samochodów niż w 2018 r., ale lekka korekta rynku
była przez nas prognozowana już na początku ubiegłego roku
i tak też się stało. Zwiększa się udział finansowania fabrycznego.
Jeśli chodzi o kontrakty serwisowe, to mamy stabilną sytuację
– w przypadku pojazdów nowych blisko co drugi pojazd jest kupowany z kontraktem serwisowym, wzrósł też udział podpisywanych kontraktów w przypadku pojazdów używanych.

Umiejętność przewidywania
Zdaniem Andrzeja Dziedzickiego, dyrektora handlowego firmy EWT Truck &
Trailer Polska, generalnego przedstawiciela Schmitz Cargobull w Polsce, pierwsze zapowiedzi zmian pojawiły się na
rynku jeszcze pod koniec 2018 r. Były
spowodowane przez pakiet mobilności.

Harald Woitke,

Wykreowana niepewność

dyrektor generalny Scania Polska

Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanych rezultatów. Powodem do zadowolenia są nie
tylko wyniki sprzedaży – 5269 szt. więcej,
czyli o 7,5%, niż w roku 2018, ale również to,
jak rozwija się Scania na terenie Polski. Jest to sygnał, że kierunek, jaki przyjęliśmy kilka lat temu, został
dobrze określony. Z sukcesem rozwijaliśmy niemal każdy segment naszej działalności. Priorytetem jest sprzedaż samochodów ciężarowych, ważne są jednak również usługi, które oferujemy naszym klientom. Nie tylko je doskonalimy, ale także
wzbogacamy ofertę, wprowadzając nowe. W ciągu minionego
roku skompletowaliśmy też naszą ofertę produktową, zwłaszcza
w segmencie podwozi i pojazdów dystrybucyjnych. Wprowadziliśmy do sprzedaży długodystansowe samochody ciężarowe
zasilane LNG, rozszerzając tym samym ofertę pojazdów napędzanych gazem, które od dawna były dostępne w zastosowaniach dystrybucyjnych, komunalnych czy budowlanych.

„Tak niekorzystna perspektywa musiała
mieć wpływ na ostudzenie apetytów inwestycyjnych klientów. Wszystko jednak
zależy od indywidualnego nastawienia.
Są firmy, które uważają, że zmiany na
rynku dają im okazję do ekspansji” –
wyjaśnia Andrzej Dziedzicki.
Mimo wcześniejszych sygnałów świadczących o korekcie nie dało się przewidzieć jej skali. Potwierdza to Mariusz
Piszczek, dyrektor zarządzający DAF
Trucks Polska, dodając: „To, co się wyda-

rzyło w drugiej połowie ubiegłego roku,
było do przewidzenia, jednak skala tąpnięcia i jego długotrwałość była zaskakująca”.
Niektóre firmy zauważyły nadchodzące zmiany i odpowiednio się do nich przygotowały. „Z tego, że nadchodzą zmiany,
zdaliśmy sobie sprawę wcześniej. Dzięki
bliskim kontaktom z klientami dość dobrze
wiemy, co dzieje się na rynku, mamy też
wewnętrzne narzędzia, które pozwalają
to zmierzyć” – powiedział Harald Woitke,
dyrektor generalny Scania Polska.

Panuje przekonanie, że świadomość
niepewnej sytuacji w branży została trochę wykreowana, choć rachunek ekonomiczny na to nie wskazuje. To z kolei
przełożyło się na odwlekanie decyzji inwestycyjnych. Zdaniem Małgorzaty Kulis sami kreujemy tę samospełniającą się
prognozę, dużo o niej mówiąc. „Klienci
mają różne perspektywy spojrzenia na
całą sytuację. Duże, profesjonalnie prowadzone firmy raczej nie mówią o kryzysie czy spadku koniunktury” – dodaje.
Daniel Wolszczak, dyrektor generalny
IVECO Poland, uważa, że główną przyczyną spadku popytu jest aspekt psychologiczny, niepewność wśród firm transportowych. „Niepewność w transporcie
międzynarodowym wiąże się z pakietem
mobilności, który wciąż nie został uregulowany. Polscy przewoźnicy w dalszym
ciągu nie wiedzą jak mocno wpłynie to
na płynność realizacji usług transportowych, a w konsekwencji na ich sytuację
finansową. To ma realny wpływ na spadek sprzedaży pojazdów segmentu ciężkiego, ale także lekkich pojazdów użytkowych przeznaczonych do realizacji zadań
w transporcie międzynarodowym”.
Z kolei według Tomasza Kujawy negatywny wpływ na decyzje ma nie tylko
sam rynek, ale też otoczenie i to, co się
wokół branży transportowej dzieje. „Klienci
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Monika Trzosek,
dyrektor sprzedaży Volvo Trucks Poland

Cele, które przyjęliśmy na początku roku 2019,
zostały zrealizowane, jeśli chodzi o wolumen,
udziały rynkowe, udział podwozi w sprzedaży
i tak zwany customer mix, bo to jest też jeden
z punktów, na który kładziemy nacisk. Osiągnęliśmy
również nasze cele, jeśli chodzi o udział kontraktów serwisowych. Dla nas to było naprawdę dobrych 12 miesięcy. Pracujemy nad nową strategią sprzedaży podwozi. Chcemy również
wzmocnić naszą dobrą pozycję w segmentach specjalistycznych,
takich jak transport leśny czy straż pożarna. Kluczowe będzie
to, aby niezależnie od tego jak rozwinie się sytuacja w transporcie międzynarodowym, nie pojawiła się konieczność modyfikacji naszych planów w ciągu roku. Pracujemy mocno nad strategią wzmacniania naszej sprzedaży w transporcie regionalnym,
lokalnym – dotyczy to nie tylko podwozi, ale i ciągników.

doświadczeni przez poprzedni kryzys mają
zakodowane w głowach pewne ostrzeżenie, przez co ogólny nastrój kształtuje
się zdecydowanie poniżej możliwości
rynkowych. Nie wszyscy wieszczą słabe
gospodarczo czasy – z prognoz ekonomicznych wynika, że fundamenty nie są
naruszone” – konkluduje.

Duże floty czują się pewniej
Zdaniem Mariusza Piszczka największą ostrożność wykazują małe firmy. „Duże
floty mają swoje plany zakupowe, harmonogram zwrotów, wymian, samochody są
często objęte gwarancją odkupu czy fi-

Marcin Majak,
dyrektor sprzedaży
Renault Trucks
Polska

nansowaniem fabrycznym ujętym w określone ramy czasowe – to wszystko powoduje, że w ich przypadku zmiany w roku
2019 były mniej odczuwalne.”
Z tym, że duże floty są bardziej odporne
na spadek koniunktury, Harald Woitke
zgadza się tylko częściowo. Jego zdaniem
nie chodzi jedynie o wielkość floty, ale
także rodzaj prowadzonej działalności.
„W Polsce największe floty specjalizują
się w transporcie międzynarodowym. Te
duże firmy mają lepiej zorganizowaną
politykę w zakresie inwestycji finansowych czy wymiany taboru. Mniejsze działają bardziej spontanicznie czy też emocjonalnie, z nieco krótszą perspektywą
czasową, a decyzje zapadają na bieżąco.
Stąd bierze się ich większa podatność na
wahania koniunktury i bardziej ostrożne
podejście do inwestowania”.

Daniel Wolszczak,
dyrektor generalny Iveco Poland

W ubiegłym roku zarejestrowano blisko 6800
nowych pojazdów Iveco. Jesteśmy liderem
w segmencie dostawczych podwozi pod zabudowę. Mimo utrzymania udziału w rynku,
odnotowaliśmy spadek liczby zamówień zgodnie
ze spadkową tendencją w całym segmencie pojazdów
użytkowych. Utrzymaliśmy stabilną pozycję w gamie średniej.
W segmencie pojazdów ciężkich z silnikami Diesla ograniczyliśmy
ofertę opcji „wysoki buy-back”, co miało wpływ na spadek wolumenu sprzedaży w tym segmencie. Niemniej powodem do dumy
może być ogromny wzrost sprzedaży pojazdów gazowych. Sprzedaliśmy około 100 dostawczych Daily CNG oraz 15 Eurocargo
CNG. Ale największy wzrost obserwujemy w pojazdach ciężkich,
podpisaliśmy kontrakty na dostawę około 200 ciężkich pojazdów LNG, z czego 120 dostarczyliśmy. W bieżącym roku chcemy
zwiększyć sprzedaż pojazdów gamy ciężkiej o minimum 20%,
w czym pomoże nam nowy model S-Way, także w wersji LNG.

Odnotowaliśmy zauważalny spadek sprzedaży samochodów ciężarowych, wyniósł on 18,2%, a to
sporo. Mamy ambicję, żeby przy spadającym rynku „odrobić” 1–2% udziału w rynku pojazdów
> 6 t dmc. Wizja roku 2020 jest wciąż obarczona zbyt dużym błędem, abyśmy mogli mówić o jakichkolwiek wielkościach. Jesteśmy jako Renault Trucks Polska w fazie przemian, więc zapewne te wzrosty będą niewielkie. Staramy się nie zaprzepaścić tego, co do tej pory udało się nam osiągnąć. Zatem – nie robimy żadnej rewolucji, tylko nastawiamy się na ewolucję. Powinniśmy zwiększyć nacisk na obecność Renault Trucks w segmencie podwozi.
Oczywiście nie będziemy zaniedbywać naszych ciągników siodłowych – to są niezawodne, oszczędne i komfortowe pojazdy.
Rozszerzamy również aktywność naszych serwisów, wychodzimy bowiem do użytkowników samochodów dostawczych różnych
marek, oferując im profesjonalną obsługę i naprawę pojazdów w bardzo konkurencyjnych terminach. Mamy przygotowane
stanowiska i przeszkolonych do tego ludzi.
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Tomasz Kujawa,
członek zarządu i dyrektor sprzedaży
POZKRONE – wyłącznego przedstawiciela
Krone w Polsce

Zagrożenia, czyli pakiet
mobilności i brexit?
Wszyscy rozmówcy za najważniejsze
zagrożenie uważają nierozstrzygnięty
pakiet mobilności. Ważnym czynnikiem
mającym wpływ na branżę jest również
kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej (brexit) oraz możliwa zmiana koniunktury rynkowej. „Wierzę w polskich przewoźników i ich możliwości” –
podkreśla Harald Woitke.
Z kolei Mariusz Piszczek dodaje: „Jeśli
pojawią się konkretne decyzje, nasi klienci będą mogli w jakiś sposób się do
tego ustosunkować. My jesteśmy bardzo
kreatywnym narodem i damy sobie radę,
pod warunkiem że będziemy wiedzieli,
na czym stoimy. Zakładam, że jeśli ustalenia (w sprawie pakietu mobilności –

Odnotowaliśmy spadek sprzedaży o nieco ponad 13%, był on szczególnie odczuwalny w drugiej połowie roku. W sprzedaży POZKRONE
największy udział mają naczepy kurtynowe, więc
spadek koniunktury w transporcie międzynarodowym
natychmiast odbija się na naszych wynikach. Sprzedaż chłodni
i furgonów przebiegała podobnie jak w 2018 r., sprzedaliśmy
nawet o 7 pojazdów więcej, kończąc rok w tej grupie z wynikiem 825 sprzedanych. Nasza sprzedaż naczep kurtynowych
natomiast obniżyła się aż o 16%. Wiemy, że w wymiarze europejskim Krone odnotowało spadek sprzedaży naczep kurtynowych, ale nasze wyniki w Polsce znajdują się powyżej średniej.
Naczepa Profi Liner to w dalszym ciągu najbardziej poszukiwany produkt Krone, choć w ubiegłym roku sprzedaliśmy również więcej naczep podkontenerowych. Najważniejszym dla
nas ubiegłorocznym wydarzeniem był jubileusz 25-lecia firmy
POZKRONE.

Andrzej Dziedzicki,
dyrektor handlowy firmy EWT Truck
& Trailer Polska, generalnego przedstawiciela
Schmitz Cargobull w Polsce

Utrzymaliśmy pozycję lidera. Rynek zmalał
o 12,1%, nasza sprzedaż spadła o 9,3% do
wolumenu 5087 pojazdów. Krytycznie podchodzimy do wyników sprzedaży w segmencie
wywrotek. 517 sprzedanych pojazdów to aż o 29%
mniej niż w roku 2018. Sprzedaż naczep skrzyniowych
i kurtynowych marki Schmitz Cargobull obniżyła się do liczby
2642 – to mniej o 13,1% niż w 2018 r. Sprzedaliśmy natomiast
o 5,7% więcej chłodni, izoterm i furgonów – było to w sumie
1918 naczep. Dla EWT Truck & Trailer Polska bardzo istotne
jest wzmocnienie zachodniej części Polski. W Komornikach
pod Poznaniem powstał kolejny, bardzo nowoczesny Cargobull
Trailer Center, także w tym roku planujemy uruchomienie
własnego obiektu w Nowej Wsi Wrocławskiej. Naszym największym serwisem nadal pozostaje Truck & Trailer Center Stryków
doskonale ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie magazynów największych firm kurierskich i operatorów logistycznych.
Wszyscy zwracają uwagę na udziały rynkowe, także dla nas jest
to istotny element, który przekłada się na wpływy. W roku 2020
przygotowani jesteśmy na wyzwania i dużo pracy, bieżący
portfel zamówień jest mniejszy niż w tym samym czasie
ubiegłego roku. Jestem jednak przekonany, iż polscy przewoźnicy przetrwają czas zmian i trudnych decyzji.

przyp. red.) zapadną, to wróci pewność
biznesu i klienci, którzy wstrzymywali
zakupy, będą musieli nadrobić zaległości
i stracony czas”.
Natomiast w przypadku brexitu największym niebezpieczeństwem jest wydłużenie czasu dostaw i postoje pojazdów na granicy. „Za te postoje ktoś musi
zapłacić – będzie to zlecający, bo raczej
żadna z firm transportowych tego kosztu
na siebie nie weźmie” – wyjaśnia Małgorzata Kulis.

Dokąd zmierza branża w 2020?
Wśród przedstawicieli branży panuje
umiarkowany optymizm. „Polska branża
transportowa przechodziła już przez
różne zawirowania i tym razem również
wyjdziemy z tego obronną ręką. Te firmy,
które działają profesjonalnie, nie powinny mieć powodów do obaw” – przekonuje Małgorzata Kulis.
Mariusz Piszczek jest zdania, że jeśli
popatrzymy na „twarde” wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą w Europie, to nie ma większych powodów do
niepokoju. „Patrząc na wskaźniki makro,
nie ma powodów, aby rejestracje spadały
drastycznie. Oczywiście zawsze istnieje
jakiś czynnik ryzyka, o którym obecnie nie
wiemy, a może pojawić się na przykład
za 2 miesiące” – dodaje.
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Piotr Iwański,
dyrektor handlowy, członek zarządu
Schwarzmüller Polska

W 2019 r. dostarczyliśmy w sumie 571 pojazdów. Niestety, wskutek spowolnienia
w Niemczech i spadku zapotrzebowania na
naczepy do transportu komponentów motoryzacyjnych zanotowaliśmy spadek sprzedaży w Polsce o ok. 19% w porównaniu ze sprzedażą w 2018 r.
Dzięki sprzedaży pojazdów specjalistycznych wynik finansowy
był lepszy od przewidywanego. Z roku na rok coraz większym
zainteresowaniem cieszą się konstrukcje lekkie i ultralekkie,
a w tym segmencie mamy największe doświadczenie i naczep
tego typu sprzedajemy najwięcej. Aktualnie, mimo spowolnienia,
mamy więcej zamówień na produkcję niż w roku poprzednim.
Oczywiście są to zarówno konstrukcje lekkie, specjalistyczne,
jak również ruchome podłogi oraz wywrotki. Nasze plany to
osiągnięcie ponad 5% udziału w rynku polskim.

Z kolei w ocenie Piotra Mertensa, dyrektora ds. techniczno-handlowych firmy
WESOB, dla branży powiązanej z transportem międzynarodowym będzie to raczej rok spadków. „O ile – tego nie wiemy.
Na pewno mniej będzie kontraktów flotowych – zestawów przestrzennych wykorzystywanych w transporcie międzynarodowym. Przewidujemy, że rozpoczynający
się rok minie pod znakiem odmładzania
taboru, a nie jego powiększania”.
Choć klienci nie wykazują na razie
nadmiernego optymizmu, a spora część
inwestycji została wstrzymana (w przypadku naczep odroczenie zakupów jest
znacznie łatwiejsze), to jak zauważa To-

Tomasz Bartoszewicz,
dyrektor zarządzający
PTM Polska

masz Bartoszewicz, dyrektor zarządzający
PTM Polska: „Wszystkie firmy, niezależnie od wielkości, są wrażliwe na koszty
i w tym kontekście sprawa pakietu mobilności działa hamująco. Część przewoźników robi ruch wyprzedzający i zakłada
firmy poza granicami Polski – w Niemczech czy Holandii”.
Zdaniem Andrzeja Dziedzickiego nie
ma powodów do popadania w skrajne emocje. „Nie możemy być w żaden sposób
mocno zmartwieni, że dzieje się coś złego,
ale też nie ma powodów do nadmiernego
optymizmu. Trzeba codziennie robić swoje,
systematyczną pracą przygotowywać się
na wzrost, ale jeśli nastąpi dalszy spadek,
też trzeba być na to przygotowanym.
Żyjemy w świecie, który stale generuje
coś nowego, zmiana jest czymś stałym
i my musimy się do tego dostosować. Ci,
którzy to zrobią, zostaną w tej branży
i odniosą sukces” – podsumowuje.

Piotr Mertens,
dyrektor ds. techniczno-handlowych WESOB

Podsumowując rok 2019, można powiedzieć, że zrealizowaliśmy nasze założenia
w 120%. Wyprodukowaliśmy łącznie 2120
jednostek pod marką WECON, biorąc pod uwagę
zabudowy, przyczepy i kontenery wymienne. To
nasz najlepszy wynik od początku istnienia firmy. Jeśli prawidłowo analizujemy dane, okazuje się, że po raz kolejny jesteśmy
liderem na rynku polskim w segmencie ciężkim przyczep i zabudów przestrzennych zarówno stałych, jak i wymiennych. Szacujemy, że nasz udział w rynku polskim wynosi ok. 25%. Wyprodukowaliśmy również rekordową liczbę przyczep – 708 szt.,
z których 620 zostało zarejestrowanych w Polsce. Według danych PZPM jesteśmy jedynym producentem przyczep, który
zwiększył liczbę rejestracji, osiągając ponad 7,5 % wzrostu.

Był to rok rekordowy, choć najtrudniejszy w historii PTM Polska ze względu na konieczność jednoczesnego spełniania oczekiwań klientów na rynku naczep i zrealizowanie 3 ogromnych projektów technologicznych w zakresie systemów załadunku. W zeszłym roku sprzedaliśmy łącznie 225 pojazdów wszystkich marek, w tym 185 naczep marki STAS, wśród których
ok. 150 to ruchome podłogi – mamy w tym segmencie pozycję lidera. Gdyby nie wydłużone terminy dostaw, moglibyśmy w pierwszej połowie roku zrealizować o 50% więcej zamówień, jednak ograniczyła
nas dostępność produktu. Dotyczy to marek STAS, Orthaus, Hueffermann i pozostałych naszych dostawców.
„Uciekło” nam ok. 130 pojazdów, ale w żadnym wypadku nie mam powodów do narzekania. W czerwcu 2020 r.
będziemy obchodzić 10-lecie działalności, a w tak krótkim w sumie czasie udało się nam zdobyć stabilną pozycję rynkową.
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Nieunikniona

korekta rynku
Dariusz Piernikarski

aprezentowane w artykule dane
liczbowe (bez rejestracji czasowych) podajemy za statystykami
publikowanymi na stronach Polskiego
Związku Producentów Motoryzacyjnych
(PZPM) i IBRM SAMAR. Tradycyjnie prosimy o potraktowanie prezentowanych
danych w sposób informacyjny, mający
na celu ukazać główne trendy, a nie
szczegółowe wyniki sprzedaży.

Spadek popytu na naczepy
Niezmiennie od lat największym zainteresowaniem cieszą się naczepy kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe – w tej grupie produktowej klienci
odebrali 11 255 nowych pojazdów, co
stanowiło 54,9% całej sprzedaży naczep,
ale był to rezultat o 20,1% słabszy niż
w 2018 r. Niestety spadł również popyt

Schmitz Cargobull
był liderem rynku
polskiego w 2019 r. –
wyłączny dystrybutor,
czyli firma EWT Truck
& Trailer Polska, dostarczyła klientom
5077 naczep tej
marki (w grupie tej
znalazło się 1938
chłodni i izoterm
oraz 515 wywrotek)

© Schmitz Cargobull

Sprzedaż nowych przyczep
i naczep > 3,5 t dmc.
w Polsce spadła w ubiegłym
roku o 12%. Do odbiorców
trafiło 20 512 naczep –
było to o 12,5% mniej niż
w 2018 r., sprzedano
także 2453 przyczepy,
czyli mniej o 17,1%.
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na naczepy samowyładowcze (wywrotki)
– zarejestrowano bowiem 3372 szt. – jest
to aż o 20,2% mniej niż w 2018 r. Słabnąca
koniunktura w transporcie na razie ominęła przewozy ładunków w temperaturach kontrolowanych – zarejestrowano
3237 pojazdów tworzących grupę naczep
furgonowych (chłodnie, izotermy i furgony uniwersalne) – był to wzrost sprzedaży o 4,4% r/r. Wzrost sprzedaży (+4,6%)
odnotowano również w segmencie cystern – przekazano 594 pojazdy. Szczegółowe zestawienie sprzedaży naczep
z rozbiciem na najważniejsze rodzaje
przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Sprzedaż naczep według
najważniejszych typów w 2019 r.
(dane według PZPM i IBRM SAMAR)
Oznaczenia naczep:
NSK – skrzyniowo-plandekowe i kurtynowe
NW – samowyładowcze (wywrotki)
CT + FT – chłodnie, izotermy i furgony
TA – cysterny i silosy
PT – podkontenerowe
LB – niskopodwoziowe

Liderzy o krok od zadyszki

Wykres 2. Sprzedaż naczep i przyczep > 3,5 t dmc. w 2019 r. z podziałem
na producentów: sprzedaż, udziały rynkowe (dane według PZPM)

Podobnie jak w 2018 r., także w ubiegłym roku w Polsce najwięcej naczep
we wszystkich grupach produktowych
sprzedała firma Schmitz Cargobull (dystrybutor w Polsce: EWT Truck & Trailer Polska) – według danych PZPM przekazano 5077 naczep (spadek sprzedaży
o 9,2% r/r), co dało udział rynkowy na
poziomie 23,9%. Drugie miejsce zajęła
marka Krone (polski importer – POZKRONE) – odebrano 3964 naczepy, mniej
o 13,5% niż w 2018 r. Firma ma jednak
nadal wysoki udział w rynku wynoszący
19,3%. Trzecie miejsce w czołówce objął
Wielton z wynikiem 2893 przekazanych
naczep (spadek o 18,5% r/r, udział w rynku

© Krone

W 2019 r. firma
POZKRONE przekazała
swoim klientom 3964
naczepy marki Krone,
w tym 3137 naczep
klasyfikowanych jako
skrzyniowe (kurtynowe,
skrzyniowo-kurtynowe
i skrzyniowe) oraz 362
chłodnie i 462 naczepy
furgonowe

20 | STYCZEŃ–LUTY 2020 | Transport – Technika – Biznes

| BIZNES |
3137 naczep, Schmitz Cargobull – 2811,
Wielton – 2391, a Kögel – 1579. Wśród
marek, których naczepy kurtynowe i skrzyniowo-kurtynowe w liczbie ponad 400
trafiły do polskich klientów, znalazły się
jeszcze firmy Kässböhrer (619 szt.) oraz
Schwarzmüller (450 szt.).
Pozycja Schmitz Cargobull w segmencie chłodni, izoterm i furgonów w dalszym ciągu jest niezagrożona (1938 szt.,

wzrosty sprzedaży. Wśród „szczęściarzy”
wymienić można firmę Kempf (429 szt.,
+3,9% r/r), Berger (368 szt., +7,6%),
Benalu (164 szt., +14,7%) oraz D-Tec
(113 szt., +8,7%) i LAG (108 szt., + 44%).
Zestawienie wyników uzyskanych przez
najważniejszych producentów pokazano
na wykresie 2.
Jeśli weźmiemy pod uwagę pojazdy
wykorzystywane najczęściej w transporcie dalekobieżnym (nieco niefortunnie
klasyfikowane w statystykach jako naczepy skrzyniowe i platformowe), to spośród 11 255 pojazdów Krone dostarczyło

Firma Wielton w 2019 r. dostarczyła klientom 2893 naczepy. Producent od lat jest
liderem w sprzedaży naczep wywrotek –
w minionym roku przekazano klientom
565 pojazdów tego typu

© Wielton

14,1%). W grupie producentów sprzedających w Polsce powyżej 1000 pojazdów
znajduje się jeszcze Kögel (polski dystrybutor Eurotrailer) – 1668 naczep (spadek
sprzedaży o 18,2% r/r, udział w rynku
8,1%). Zamykająca pierwszą piątkę firma
Kässböhrer sprzedała 951 pojazdów (spadek sprzedaży o 12% r/r, udział w rynku
4,6%). Warto dodać, że jedynie nieliczni
producenci w minionym roku odnotowali

w tym 30 furgonów, wzrost sprzedaży
o 6,3% r/r), druga w tej grupie firma
Krone przekazała nabywcom 825 pojazdów (w tym 362 chłodnie i 462 naczepy furgonowe, +0,8% r/r). Ze statystycznego obowiązku odnotujmy jeszcze
większe sprzedaże łączne w tej grupie

produktowej: 114 naczep furgonowych
sprzedał Wielton, Kögel przekazał 11 chłodni oraz 23 naczepy furgonowe, klienci
odebrali również 50 chłodni Chèreau
i 19 chłodni marki Lamberet.
Liderem polskiego rynku naczep wywrotek jest niezmiennie firma Wielton
(565 szt., spadek sprzedaży o 30% r/r,
16,8% udziału w rynku), w czołówce jest
również Schmitz Cargobull (515 szt., mniej
o 32,7% r/r, udział w rynku 15,3%), Bodex (482 szt., –13,9% r/r, 14,3%). Powyżej 200 wywrotek przekazali klientom
również tacy producenci jak Kempf –
428 szt., Inter Cars (Feber) – 300 szt.,
Mega – 230 szt.
Ogółem w 2019 r. sprzedano w Polsce
294 naczepy klasyfikowane jako niskopodwoziowe. Liderem rynku jest Kässböhrer (87 pojazdów), Emtech sprzedał
64 szt., Bodex – 40 szt., Wielton – 30 szt.,
MAX Trailer – 21 szt. Sprzedano również 594 cysterny; na czele w tej grupie
produktowej jest PRO WAM – 103 szt.,
firma Magyar dostarczyła 98 szt., 59 pojazdów dostarczyła firma Stokota, 45 szt.
– BC-LDS, Feldbinder – 43 szt. Na 1001
sprzedanych naczep podkontenerowych
190 wyprodukowała firma Krone, 189 szt.
– CIMC, 163 szt. – Wielton, 112 szt. –
D-TEC, 88 szt. – Fliegl.
Spośród 2453 sprzedanych przyczep
ciężarowych 1180 to wersje klasyfikowane jako skrzyniowe (kurtynowe, skrzyniowo-kurtynowe i skrzyniowe), 316 to
przyczepy do transportu nadwozi wymiennych, 227 – podkontenerowe, 188
– przyczepy kłonicowe, 184 – do przewozu pojazdów. Liderem rynku przyczep jest firma Wecon, która dostarczyła
620 pojazdów, Wielton dostarczył 338
przyczep, pierwszą trójkę zamyka Gniotpol – 327 szt.

reklama
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towarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT),
założone w 1999 r., jest organizacją zrzeszającą producentów betonu
towarowego oraz firmy z zaplecza technicznego i technologicznego tej branży.
W ubiegłym roku zarząd SPBT podjął decyzję o uruchomieniu I edycji Kampanii
„Dobry Transport”, skierowanej do wszystkich producentów betonu i firm świadczących usługi w zakresie transportu i podawania mieszanek betonowych, którzy
realizują te czynności z poszanowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wzmiankowana certyfikacja BHP środków transportu betonu jest wspólną inicjatywą SPBT i Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – organizacji
zrzeszającej przedstawicieli 90% polskiego rynku generalnego wykonawstwa
(m.in. firm Budimex, Erbud, Hochtief,
Warbud, Unibep, Porr, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Karmar, Strabag, Skanska, Polimex Mostostal).
Warto podkreślić, że właściciel certyfikatu „Dobry Transport” uzyskuje wymierne korzyści ułatwiające funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku, m.in.
jest to prawo wjazdu na budowy realizo-

Startuje I edycja kampanii
„Dobry Transport”

Katarzyna Biskupska

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
przez 16 lat organizowało Kampanię Znaku Jakości „Dobry
Beton”. W tym roku następuje zmiana – stowarzyszenie
uruchomiło I edycję Kampanii „Dobry Transport”, która
wyróżnia firmy świadczące usługi transportu i podawania
betonu według najwyższych standardów BHP.
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wane przez firmy skupione w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
i ich podwykonawców bez konieczności
każdorazowego prowadzenia prekwalifikacji i kontroli wstępnych z zakresu BHP.
Oprócz tego firmy świadczące usługi
w zakresie transportu i podawania betonu uprawnione są do wolnego wjazdu
na teren wytwórni betonu towarowego
przynależnych do SPBT w okresie ważności certyfikatu bez dodatkowych kontroli z zakresu BHP. Certyfikat ten jest
potwierdzeniem świadczenia usług transportu i podawania betonu według najwyższych standardów BHP oraz dbałości
o komfort i właściwy standard pracy.
Firma z takim wyróżnieniem jest postrzegana jako bezpieczny i wiarygodny
pracodawca.

Wymagania regulaminowe
Uzyskanie certyfikatu „Dobry Transport” nie jest trudne – wystarczy spełnić
obligatoryjne warunki regulaminu, który
wskazuje, w jakie elementy zapewniające
bezpieczeństwo powinny być wyposażone pojazdy samowyładowcze, pompy
do betonu i pompogruszki oraz betonomieszarki. Są to m.in. sygnał cofania, lusterka (klasy IV i V), boczne barierki bezpieczeństwa, kliny pod koła, elementy
odblaskowe, bariera przeciwnajazdowa,
żółta lampa błyskowa, przeciwpoślizgowe nakładki na stopnie wejściowe do
samochodu.
Do oceny brane są również elementy
bezpieczeństwa kierowców i operatorów sprzętu oraz to, jakie podstawowe
szkolenia, umiejętności czy uprawnienia
posiadają. Po złożeniu wniosku do kapituły Znaku SPBT „Dobry Transport” nastąpi audyt weryfikujący zgłoszone pojazdy, a następnie weryfikacja wniosków
i ostateczne przyznanie wyróżnienia
„Dobry Transport”.
Uroczysta Gala Finałowa – w trakcie
której nastąpi wręczenie certyfikatów –
odbędzie się 19 marca br. w sali kongresowej Centrum Polskiego Komitetu
Olimpijskiego w Warszawie.

Zdjęcie: © K. Biskupska
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ifa w 2018 r. obchodziła 90-lecie istnienia, jest najstarszym producentem na
rynku z bogatym portfolio produktów. Aby
dotrzeć do każdego klienta, dopasować się do jego
potrzeb, producent wyodrębnił 3 linie swoich produktów. Pierwsza to seria Carbotech – karbonowa, w której elementy wysięgników wykonane
są z włókna węglowego gwarantującego wytrzymałość i niską wagę. Są to produkty z najwyższej półki, najlepiej wyposażone, co oznacza,
że modele karbonowe są w pełnej konfiguracji już
w standardowej ofercie. Druga to seria Steel-

tech – linia pomp stalowych, najbardziej popularna
– modele można konfigurować dowolnie, mając do
wyboru szeroką gamę akcesoriów i opcji. Trzecia,
linia Classic – ekonomiczna, to proste i niezawodne
maszyny w standardowej konfiguracji.

Nowe rozwiązania techniczne
Inżynierowie z centrum badawczego Cifa słuchają
użytkowników, dzięki temu wiedzą, z czym mają
problemy w trakcie eksploatacji i pracują nad
tym, by je rozwiązać. Ciekawym rozwiązaniem ułat-

Cifa nowościami stoi
Katarzyna Biskupska
Cifa inwestuje w rozwój sprzętu do pompowania
i transportu betonu. Są to nie tylko maszyny
„przyszłości”, jak hybrydowa betonomieszarka oraz
pompogruszka Energya, ale także innowacje bardziej
przyziemne, służące klientowi w codziennej pracy.
Przyjrzyjmy się nowościom włoskiego producenta.

wiającym pracę jest system odpowiedzialny za automatyczne rozkładanie i składanie ramienia wysięgu po naciśnięciu jednego przycisku.
Ważny jest też system ASC (Advanced Stability
Control), montowany w modelach serii Carbotech i innych z długimi wysięgnikami. To system
kontrolujący stabilność pompy, gdy nie ma możliwości rozłożenia całkowicie podpór. System ASC
przelicza, na ile bezpiecznie można wysunąć ramię
wysięgnika przy nie całkiem wysuniętych podporach, aby nie wpłynęło to na stabilność maszyny
i bezpieczeństwo pracy. Rozwiązanie to ułatwia
pracę w trudnych warunkach, np. przy wykopie
lub blisko kamienicy.
Bardzo pomocne rozwiązanie to Smartronic –
system informowania kierowcy o pracy pompy.
Na wyświetlaczu pokazany jest komunikat, czy
pompa pracuje bez problemów: zielone światło
– pracuje normalnie, żółte – uwaga, coś się dzieje,
np. wzrosło ciśnienie w układzie hydraulicznym lub
jest zbyt wysoka temperatura oleju. Operator wie,
że jest problem, nawet gdy jest oddalony od maszyny. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się żółte
pole, to znak, że pompa zmniejsza swoją wydajność, wówczas operator ma czas zareagować, zanim maszyna przestanie pracować. Dodatkowo
operator widzi te komunikatory na pilocie, który
ma przy sobie, więc nawet jeśli jest oddalony od
sprzętu, ma podgląd na wyświetlające się ostrzeżenia i zagrożenia.
Kolejna innowacja to system kontrolujący płynność
pompowania i zmniejszenia drgań wysięgu. Szczególnie przy długich pompach problemem są duże
amplitudy drgań, w jakie wpada wysięgnik pod
wpływem ciśnienia podawanego betonu. Aby
operator mógł trafić końcówką węża gumowego
wysięgnika w miejsce betonowania (w szalunek),
pomaga mu w tym specjalny system do sterowania płynnością mieszanki betonowej. Program
komputerowy sam przelicza i dobiera cykle i siłę
pracy ze względu na rodzaj betonu, by praca przebiegała sprawnie.

Jedna z nowości: pompa
do betonu Steeltech K63L
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Serwis mobilny dojeżdża wszędzie, co roku firma powiększa
flotę pojazdów warsztatowych i aktualnie Tarco dysponuje
6 takimi mobilnymi serwisami i brygadami lotnymi, pojazdy
wyposażone są w narzędzia i pakiety części

Nowe maszyny
Po sukcesie modelu K60H, który wyznaczył nowe
standardy rynkowe, producent postanowił rozszerzyć ofertę o 2 nowe pompy montowane na
6-osiowych podwoziach ciężarowych: Carbotech
K67H i Steeltech K63L. Pompa Carbotech K67H
jest najdłuższą maszyną, jaką kiedykolwiek zamontowano na 6-osiowym podwoziu. Ma 67-metrowy
wysięgnik składający się z 7 sekcji w systemie
składania i rozkładania „RRZ”, z czego ostatnie 4
sekcje są wykonane z włókna węglowego, który
zapewnia większą stabilność i długość oraz całkowitą masę pojazdu poniżej 60 t. Model ten, podobnie jak cała gama Carbotech, jest szczególnie
bogaty w akcesoria, m.in. w zaawansowany system zarządzania maszyną Smartronic Gold z kontrolą stabilności ASC, diagnostyką i nowymi funkcjami elektronicznymi ułatwiającymi obsługę na
placu budowy. Wyróżniają go również dwuścienne
rury Cifa Long Life Top, które łączą wysoką odporność na zużycie z ograniczeniem ciężaru. Druga
nowość to pompa K63L z serii Steeltech z dużymi
możliwościami personalizacji. Zamontowana na
6-osiowym podwoziu ma masę całkowitą pojazdu
mniejszą niż 60 t i 63-metrowy 6-sekcyjny wysięgnik
w systemie składania i rozkładania „RZ”. Warte
uwagi jest to, że podobnie jak najdłuższa pompa
zamontowana w Europie – czyli Carbotech K80H
pracująca w Polsce – także ten pierwszy najdłuższy
model z serii Steeltech trafił do polskiego klienta.

Sprawny serwis
Firma Tarco – wyłączny autoryzowany przedstawiciel Cifa w Polsce – obsługuje gwarancyjnie cały
teren Polski. Dział techniczny firmy dysponuje 6
pojazdami serwisowymi, które pozwalają na wymianę części w warunkach polowych. Tarco ma
też dostęp on-line do pełnej dokumentacji technicznej wszystkich wyprodukowanych maszyn,
dzięki czemu możliwe jest szybkie ustalenie po-

Tarco bardzo duży nacisk kładzie na rozwój serwisu
i obsługi posprzedażnej. Oprócz tego, że pracownicy
serwisu pracują tylko na oryginalnych markowych
częściach, sama Cifa przejmuje firmy produkujące
części, jak np. Valme, produkującą rurociągi

Tarco przeprowadza szkolenia z uruchomienia maszyny dla operatorów i kierowców
(jest to warunek do udzielenia gwarancji) serwisów oraz potencjalnych użytkowników,
organizowane przez Cifa Academy na terenie Polski, a także szkolenia techniczne
wspólnie z TDT. Są również szkolenia dla producentów podwozi z prawidłowego
procesu specyfikowania pojazdów z maszynami Cifa dla klientów
trzeb klienta jedynie na podstawie numeru seryjnego urządzenia. Standardy Cify przewidują, że dostawa potrzebnych części zamiennych realizowana jest w ciągu 48 godzin. Spółka zbudowała
sieć autoryzowanych serwisów współpracujących,
zapewniających sprawną obsługę klientów oraz
dostęp do podstawowych części zamiennych.
Oprócz tego ma podpisaną umowę na serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny z niezależnymi serwisami, które mają uprawnienia TDT – są to serwisy znajdujące się pod Krakowem, Warszawą,
Poznaniem i Gdańskiem. Serwisy te są zobligowane do wysyłania swoich mechaników na kursy
do Cifa Academy we Włoszech, a także do posiadania serwisu mobilnego i utrzymywania minimalnego stoku części zamiennych.

Warto podkreślić, że na placu wystawowym firmy
czekają na klientów nie tylko betonomieszarki,
ale również pompy do betonu i pompogruszki dostępne „od ręki” – te ostatnie sprzedają się bardzo szybko. Firma nie zwalnia, właściciele wprowadzają również do oferty nowy produkt finansowy
– oprócz leasingu także wynajem długoterminowy
z opcją wykupu. Ponieważ klienci są zainteresowani porządnym sprzętem służącym przez dłuższy
okres eksploatacji – sprzętem heavy-duty – jednym
z nich, z dobrym stosunkiem jakości do ceny, jest
Astra, pojazd, który we Włoszech cieszy się dużym
powodzeniem. Pojazdy są sprowadzane do Polski
i można je serwisować w firmie Tarco.
Zdjęcia: © K. Biskupska
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Transport mieszanki
betonowej z miejsca jej
wytworzenia na plac budowy
odgrywa bardzo istotną rolę
w całym procesie technologicznym betonowania – to
ważne szczególnie ze względu
na obecność czynników, które
mogą powodować obniżenie
jakości mieszanki podczas
transportu.

ogólniając, można powiedzieć, że
działanie większości sprzętów budowlanych jest łatwe do zrozumienia. Żurawie podnoszą rzeczy w górę
i w dół, wywrotki zostają załadowane, następnie transportują ładunek i go rozładowują. Spycharki przemieszczają duże
masy ziemi, równiarki ją wyrównują.
Jedynym wyjątkiem jest skromna betonomieszarka: ukochana przez dzieci, nielubiana przez innych kierowców (bo porusza się bez pośpiechu), o zasadzie
działania słabo rozumianej przez większość ludzi.

Transport betonu
– dojrzała branża
Dariusz Piernikarski

Transport betonu ma długą tradycję, a wymagane specyfikacje samochodów ciężarowych są dobrze określone
przez producentów zabudów (betonomieszarek) współpracujących ściśle z poszczególnymi producentami podwozi.
Dotyczy to takich kwestii, jak np. nośności osi, rodzaj zawieszenia, jego poziomowanie, rodzaj i sposób montażu
przystawki odbioru mocy PTO, sposób
mocowania ramy pośredniej itp.
Na rynku budowlanym zastosowanie znajdują betonomieszarki samochodowe, pompy do betonu montowane na
podwoziach samochodowych oraz „dwa
w jednym”, czyli maszyny będące połączeniem betonomieszarki i pompy do
betonu, obiegowo określane jako pompogruszki.
W zależności od pojemności mieszalnika betonomieszarki samochodowe
dzieli się na trzy segmenty:
• małe – o pojemności mieszalnika
mniejszej niż 6 m3,
• średnie – o pojemności mieszalnika
od 6 do 10 m3,
• duże – o pojemności mieszalnika powyżej 10 m3.
Gęstość transportowanego materiału
jest duża i właśnie dlatego betonomieszarki samochodowe muszą być skonfigurowane pod kątem wysokich dopuszczalnych ciężarów całkowitych. W zależności
od klasy wagowej podwozia betonomieszarek mają od dwóch do pięciu osi.

© D. Piernikarski

Betonomieszarka
– maszyna optymalna

Gęstość transportowanego betonu to ok. 2350 kg/m3, 8 m3 ładunku waży już 18 800 kg
– właśnie dlatego betonomieszarki samochodowe budowane są na podwoziach o jak
najniższej masie własnej, niską masę powinny mieć również zabudowy – np. Swing
Stetter AM 9/8 FHC – UltraEco o objętości nominalnej 9 m3 waży tylko 3250 kg
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Betonomieszarka samochodowa to
optymalnie skonfigurowane podwozie
samochodu ciężarowego – najczęściej
wieloosiowe – z silnikiem o odpowiednio wysokich osiągach, wytrzymałą ramą
zdolną przenosić obciążenia związane
z dużą masą przewożonego ładunku i wynikające z jazdy w terenie nieutwardzonym oraz układem napędowym pozwalającym na sprawne poruszanie się
w trudnych warunkach.
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Sercem każdej betonomieszarki samochodowej jest silnik, który ma niejako
podwójne zadanie: musi mieć odpowiednie osiągi (moc, moment obrotowy), aby
można było niezawodnie dowieźć beton
na plac budowy, a jednocześnie musi
przekazać odpowiednio wysoki moment
obrotowy przez PTO do napędu układu
mieszalnika. Stały odbiór mocy do zasilenia układu napędowego mieszalnika
odbywa się typowo za pośrednictwem
odsilnikowej przystawki odbioru mocy,
działającej niezależnie od skrzyni biegów.
Obracający się bęben mieszalnika
utrzymuje ciągły ruch kruszywa, wody
i cementu, co uniemożliwia związanie
wstępnie zmieszanego betonu. Czas potrzebny na załadunek i dostarczenie betonu na plac budowy jest czynnikiem
krytycznym. Większość producentów betonu sugeruje ograniczenie czasu między mieszaniem a zalewaniem maksymalnie do 90 minut. Jeszcze lepiej jest
dostarczyć beton do miejsca przeznaczenia w niecałą godzinę.
W betonomieszarkach starszego typu
do mieszania betonu służyły łopatki, uniemożliwiając jego osiadanie lub rozdzielenie na części składowe. Technologia ta
została w dużej mierze zastąpiona przez
zastosowanie ślimaków i płetw. We-

© D. Piernikarski

Dla flot, które chcą zdobyć „zielone” referencje, interesującą
propozycją jest hybryda plug-in z serii Energya włoskiego producenta CIFA. Energya ma elektryczny silnik indukcyjny przeznaczony do obsługi układu podawania betonu z mieszalnika
zasilany przewodem z sieci energetycznej na miejscu albo
z wbudowanych akumulatorów litowo-jonowych

W betonomieszarkach Energya silnik samochodu ciężarowego jest
wyłączany podczas załadunku i rozładunku betonu, co oznacza
oszczędność paliwa i niższy poziom hałasu (o 10 dB). Akumulatory
są ładowane przez generator napędzany przez PTO, z dodatkowym
udziałem energii z systemu odzyskiwania energii kinetycznej KERS.
Kolumna ładująca CIFA jest w stanie naładować akumulatory
w ciągu 18 minut, można też podpiąć się do sieci 380 V

wnątrz tradycyjnego mieszalnika wsadowego znajduje się koncentryczna seria
płetw, swym ułożeniem przypominająca
zarys korkociągu. Kierunek obrotu bębna
powoduje przesuwanie mokrego betonu
w stronę przedniej części mieszalnika.
Kiedy betonomieszarka przybywa na
miejsce, kierowca odwraca kierunek obrotów, aby wypchnąć beton z mieszalnika
do rynny zsypowej. Tam grawitacja zajmuje się resztą.

© Putzmeister

Lekka betonomieszarka Putzmeister
P 9 G UL o objętości nominalnej 9 m3
ma bęben mieszalnika i helisy wykonane
z trudnościeralnej blachy stalowej Hardox
– zabudowa waży tylko 3520 kg

Betonomieszarki objętościowe wykorzystują ślimaki do przemieszczania
betonu. Operator wprowadza dane do
sterownika kontrolującego pracę mieszalnika, a kilka ślimaków podaje razem
kruszywo i cement. Do mieszanki dodaje
się wodę, a większe ślimaki mieszają
składniki.

Efektywność przede wszystkim
Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu sezon na prace budowlane trwał w naszych warunkach klimatycznych typowo
8–9 miesięcy, ale dziś wskutek zmian klimatycznych prace mogą być prowadzone
niemal przez 12 miesięcy w roku. Konieczność utrzymania konkurencyjności
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Podwozie betonomieszarki
w konfiguracji osi tridem
z podnoszoną i/lub skrętną
ostatnią osią ułatwia
manewrowanie na małych
przestrzeniach ze względu
na o wiele mniejszy promień skrętu niż konwencjonalne podwozia 4-osiowe,
co oszczędza czas podczas
manewrowania, a jednocześnie umożliwia większą
ładowność niż w przypadku
alternatywnych podwozi
3-osiowych

© D. Piernikarski

firmy i obecnie długie sezony prac budowlanych sprawiają, że obsługa floty betonomieszarek jest bardzo wymagająca.
Konieczna stała się radykalna zmiana
zarządzania procesem produkcji i dostaw betonu, wynikająca z braku tolerancji dla niezadowalających wyników
czy złej jakości produktu przy jednoczesnym utrzymywaniu niezwykle wysokiego poziomu niezawodności i efektywności kosztowej floty każdego dnia.
Odnoszący sukcesy producenci i dostawcy mieszanek betonowych dokonują
oceny efektywności swoich firm, opierając się przede wszystkim na zasadach
rachunkowości finansowej. Statystyki
operacyjne floty są wyznaczane w celu
oszacowania bieżącej wydajności oraz
planowania budżetu niezależnie od tego,
czy jest to redukcja poziomu produkcji
czy liczebności taboru transportowego
w celu zaspokojenia malejącego popytu,
czy też zwiększenie liczebności floty
w celu sprostania obecnym i przyszłym
wyzwaniom. Ocena statystyk charakteryzujących działalność floty pozwala osobom zarządzającym flotami działającymi
na rynku transportu mieszanek betonowych zidentyfikować obszary wymagające zmian i ułatwia ciągłe doskonalenie operacji.
Jednym z głównych kosztów eksploatacji każdej floty jest zużycie paliwa,
które można oceniać na wiele różnych
sposobów. Powszechnie stosowane jest
wyznaczenie średniego zużycia w odniesieniu do długości przejechanej trasy
(tzw. przebiegowe zużycie paliwa), wyznaczane np. w l/100 km (na rynku amerykańskim są to mile na galon – mpg).
W branży transportu mieszanek betonowych, chociaż większość firm śledzi
oczywiście przebiegowe zużycie paliwa,
nie zapewnia to prawdziwego obrazu,
biorąc pod uwagę, że betonomieszarka
spędza sporo czasu z silnikiem pracującym na biegu jałowym – jadąc, miesza
beton lub porusza się w terenie nieutwardzonym. W takim przypadku oceny
efektywności paliwowej floty można dokonać, odnosząc ilość zużytego paliwa do
ilości przewiezionego/dostarczonego betonu (np. l paliwa/m3 betonu) lub – przy
uwzględnieniu zmiennych cen za paliwo – odnosząc realny koszt zakupionego
paliwa do ilości przewiezionego betonu
(zł/m3). W podobny sposób można skalkulować koszty związane ze zużyciem
AdBlue.

Opony także są istotnym czynnikiem
w określaniu kosztów działalności. Wciąż
niewiele firm decyduje się na bieżnikowanie opon, najczęściej operacja ta stosowana jest wobec opon napędowych
i w naczepach, rzadko bieżnikowane są
opony prowadzące. Unieruchomienia pojazdów związane z uszkodzeniami opon
i konieczność wzywania specjalistycznej pomocy technicznej mogą być przyczyną opóźnień i nieterminowości dostaw, a w krańcowych przypadkach może
to prowadzić do zestalenia przewożonej
mieszanki betonowej w mieszalniku.
Przywrócenie go do używalności jest
czaso- i pracochłonne.
Koszty utrzymania (konserwacji) związane z eksploatacją floty stanowią poważny wydatek dla każdego przedsiębiorstwa transportowego. Koszty te są
bezpośrednio związane ze średnim wiekiem floty. Ogólnie rzecz biorąc, młodsza
flota będzie miała niższe koszty utrzymania. Chociaż przy stałym postępie technologicznym zarówno podwozia, jak i zabudowy betonomieszarki stają się coraz
bardziej trwałe i niezawodne, to jednak
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Betonomieszarki poruszają
się nie tylko po drogach utwardzonych, ale także w trudnym
terenie, silniki dużo pracują
na biegu jałowym, podczas
jazdy napęd przekazywany jest
na przystawkę PTO połączoną
z napędem mieszalnika – stąd
efektywność paliwową najlepiej odnieść do objętości
przewiezionego betonu, a nie
długości przejechanej trasy

większość z nich wymaga okresowo pewnych czynności obsługowych. Całkowity
koszt konserwacji jest obliczany na podstawie sumy kosztów części, zewnętrznych napraw, własnych kosztów warsztatowych, kosztu opon i kosztu komunikacji
mobilnej.

W trosce o gotowość operacyjną
W celu utrzymania wydajnej, gotowej do działania floty betonomieszarek
niezbędne jest stosowanie zasad obsługi
zapobiegawczej. Kluczem jest tu staranne serwisowanie i sprawdzanie stanu
technicznego każdej ciężarówki w regularnych odstępach czasu, aby zminimalizować ryzyko awarii. Dobry program
obsługi zapobiegawczej pozwala przewidzieć awarię i zaplanować niezbędne
przeglądy i naprawy w optymalnych momentach. Typowe okresy międzyobsługowe zależą od łącznego czasu pracy silnika.
Dobry program obsługi prewencyjnej
jest konieczny, aby zapewnić długą żywotność bębna, choć są to urządzenia
bardzo trwałe, o średnim okresie użyt-

© i.redd.it
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Wewnątrz tradycyjnego mieszalnika znajduje się koncentryczna seria płetw swym ułożeniem
przypominająca zarys korkociągu – odpowiedni kierunek obrotu bębna powoduje przesuwanie betonu w stronę przedniej części mieszalnika lub przy rozładunku – do rynny zsypowej

kowania przekraczającym nawet 7 lat
(typowo przy dostarczeniu ok. 40 tys. m3
betonu). Trwałość bębna zależy od wielu
czynników, w tym od twardości kruszywa stosowanego w betonie. Kruszywo
z bardzo twardego granitu może zużyć
stalowy bęben w bardzo krótkim czasie,
natomiast gdy w mieszance betonowej
wykorzystywany jest np. miękki wapień,
trwałość bębna może być nawet czterokrotnie dłuższa.

Osad w mieszalniku:
problem do rozwiązania
Beton jest tak lepki i wiąże tak szybko,
że pozostawia osad w mieszalniku po
każdym załadunku. Jeśli dojdzie do jego
związania we wnętrzu bębna, konieczne
staje się jego mechaniczne usunięcie.
Prosta prawda jest taka, że kiedy ostatni
z betonowych wycieków wydostaje się

reklama

z mieszalnika lub pompy, ciężarówka nie
jest pusta. Wewnątrz pozostaje niewielka
ilość betonu, zwłaszcza w mieszalnikach
bębnowych. Można wypłukać ciężarówkę, przepuszczając wodę przez bęben,
gdy się obraca, a nawet myć mieszalnik
od wewnątrz pod ciśnieniem. Oferowane
są także specjalne zestawy odczynników
chemicznych ułatwiających oczyszczanie
mieszalnika, są również myjnie wysokociśnieniowe do bębnów i całej instalacji.
Ale niemal zawsze pozostają resztki betonu i wysychają. Przy niedokładnym
oczyszczaniu mieszalnika warstwy pozostałości nakładają się na siebie i z czasem staje się to problemem, zmniejszając pojemność mieszalnika i zwiększając
jego ciężar.
Historycznie oczyszczanie bębna było
wykonywane przez kierowców w czasie
wolnym lub poza szczytem prac. Obecnie coraz większa liczba firm decyduje się
na zlecanie oczyszczania bębna zewnętrznym usługodawcom. Mniejsze firmy radzą
sobie z tym samodzielnie, wysyłając pracownika z młotem pneumatycznym, aby
usunąć utwardzony beton.
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ompogruszka BETONSTAR Allstar to nowość w ofercie BETONSTAR, a tym samym
i w portfolio firmy HANSA – głównego
przedstawiciela producenta na Polskę i dziesięć
rynków europejskich.
To maszyna o nowoczesnej konstrukcji i stylistyce
czterosekcyjnego masztu, dostępnego w systemie składania i rozkładania „Z” i dwóch długościach: 26 m i 32 m. Pompogruszkę charakteryzują
bardzo dobre parametry pracy – ciśnienie robocze
81 bar w standardzie, zredukowana masa własna
i agregat o wydajności ponad 80 m3 mieszanki betonowej na godzinę (co odpowiada najlepszym parametrom maszyn konkurencji, w BETONSTAR
dostępny w standardzie).

Zespół pompujący wspomagany jest akumulatorem hydraulicznym, dzięki czemu zasuwa pracuje
stabilnie, ciągle z tą samą mocą. Cylindry mają
średnicę 230 mm. W maszynie znajdziemy też
praktyczne zamykane schowki oraz boczną burtę
aluminiową pozwalającą przewozić dodatkowe
elementy rurociągu w bezpieczny sposób.
Prezentowana pompogruszka zamontowana została na 4-osiowym podwoziu Mercedes-Benz
Arocs 4142 8×4, pod którego maską pracuje silnik o mocy 310 kW (420 KM). Każda maszyna stokowa HANSY zabudowywana jest na podwoziu
Mercedes-Benz lub innym dowolnym wybranym
przez klienta.

Nowa gwiazda na budowie
– pompogruszka BETONSTAR
Katarzyna Biskupska
Światowa premiera pompogruszki BETONSTAR
odbyła się w 2019 r. na targach bauma
w Monachium. Od ubiegłego roku model Allstar
H26-4Z pracuje już na polskich budowach.

Wysoka niezawodność
Istotne jest to, że pompogruszka wyposażona
jest w części i podzespoły renomowanych europejskich producentów, co gwarantuje tak ważną
dla klientów wysoką niezawodność sprzętu. Cały
system hydrauliczny oparty jest na pompach Rexroth i podzespołach firmy Parker Hydraulic. Rozdzielacz hydrauliczny dostarczany jest przez firmę
HAWE, a oprogramowanie obsługuje komputer
IFM. Konstrukcja 4-częściowego wysięgu wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymałości Strenx,
dzięki czemu maszt jest mocniejszy i lżejszy. Natomiast mieszalnik gruszki – o objętości 7 m3 lub 9 m3
– wykonany jest z trudnościeralnej stali Hardox,
zapewniającej dużą trwałość użytkową w tym
bardzo wymagającym środowisku pracy. W maszynie zastosowano sterowanie firmy Hetronic, napisane specjalnie dla pomp BETONSTAR, a na
zamówienie w firmie HANSA można dostosować
sterowanie pilota do potrzeb operatora. Każda
pompogruszka w standardzie wyposażona jest
w myjkę wysokociśnieniową, zacisk węża końcowego i wibrator kosza.

Smartstar – inteligentne
sterowanie
W pompogruszce Allstar zainstalowany został system kontroli pracy Smartstar, czyli nowoczesne
oprogramowanie pomagające w codziennej pracy
operatora. Pozwala ono na diagnostykę i naprawę
usterek elektronicznych on-line dzięki wykorzystaniu aplikacji BETONSTAR i połączeniu w czasie
rzeczywistym ze specjalistą serwisu, który ma
szybki wgląd we wszystkie parametry pracy, jest
w stanie zdiagnozować stan maszyny, odczytać
parametry systemu, przeanalizować błędy i w konsekwencji w wielu przypadkach pomóc usunąć
usterkę. System Smartstar to również zaawansowane funkcje stabilizacyjne, z dynamicznie obliczanym bezpiecznym zasięgiem pracy urządzenia.

Prezentowana pompogruszka Allstar H26-4Z
zamontowana została na 4-osiowym podwoziu
Mercedes-Benz Arocs 4142 8×4, pod którego
maską pracuje silnik o mocy 310 kW (420 KM).
Maszynę charakteryzują bardzo dobre parametry
pracy – ciśnienie robocze 81 bar w standardzie,
zredukowana masa własna i zespół pompujący
o wydajności ponad 80 m3
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Turecka spółka BETONSTAR wytwarza maszyny
od 2008 r. i od tego czasu wyprodukowała już
ponad 1700 maszyn do pompowania betonu.
W portfolio firmy znajdują się maszyny
o długości wysięgnika od 20 m do 58 m,
pompy stacjonarne oraz maszty kroczące

© Hansa

Cała konstrukcja
4-częściowego wysięgu wykonana jest
ze stali o wysokiej
wytrzymałości
Strenx, a mieszalnik
gruszki z trudnościeralnej stali Hardox,
zapewniającej dużą
trwałość użytkową

© Hansa

Firma HANSA rozszerzyła swoją
ofertę: do sprzedaży pomp do
betonu, pompogruszek oraz betonomieszarek doszła sprzedaż
pomp stacjonarnych (na zdjęciu
obok) oraz masztów kroczących.
Spółka HANSA to firma ze 100-procentowym polskim kapitałem
i pięcioma oddziałami w Europie,
przy czym główna siedziba znajduje
się w Polsce. Przez niespełna 2-letni
okres współpracy z BETONSTAR
HANSA sprzedała ponad 60 pomp
do betonu, co odpowiada ok.
14% rynku europejskiego dla
BETONSTAR.

Jest też funkcja Energy Saving, polegająca na
tym, że system SMARTSTAR sam dopasowuje
prędkość obrotową silnika do ilości podawanego
betonu, dzięki czemu pojazd zużywa znacznie
mniej paliwa, a to realna oszczędność podczas codziennej pracy.

Ważna jest również obsługa posprzedażowa i dostępność części zamiennych do pompogruszek Allstar. Maszynę obejmuje pełna gwarancja producenta
– ponieważ praktycznie cały kosz tylny w prezentowanej maszynie jest identyczny jak w pompach
BETONSTAR, części zamienne dostępne są od ręki,
zarówno w magazynie firmy HANSA w Kielcach,
jak i na rynku zewnętrznym. Warto przypomnieć,
że spółka HANSA ma sieć trzech stacjonarnych
magazynów części zamiennych do pomp i betonomieszarek w Europie, w tym największy ulokowany
właśnie w Kielcach, gwarantujący pełną dostępność komponentów oraz ich szybką wysyłkę. To też
prawie 1000 pozycji części oryginalnych i zamienników, np. tłoków, uszczelek, węży gumowych, płyt

© Hansa

Serwis i części

ciernych, pierścieni, rur, kolan, podzespołów hydraulicznych oraz elektrycznych do maszyn wszystkich wiodących producentów. W ofercie znajdują
się również rurociągi. Usługa mobilnego serwisu
technicznego natomiast to obsługa gwarancyjna
BETONSTAR oraz pogwarancyjna innych producentów wykonywana przez doświadczony zespół certyfikowanych serwisantów szybko i niezawodnie.
Pompogruszka Allstar dostępna jest w bardzo krótkim okresie oczekiwania, również dzięki dedykowanemu fabrycznemu finansowaniu HANSA Fi-

nance. To tak potrzebny obecnie leasing operacyjny i finansowy, wynajem krótko- i długoterminowy, wynajem z opcją odkupu, pożyczka – jednym
słowem finansowanie sprzętu nowego i używanego. Firma może pochwalić się bardzo dobrymi
warunkami wynegocjowanymi w bankach, dzięki
czemu klient otrzymuje korzystną ofertę finansowania zakupu pomp do betonu, pompogruszek
i betonomieszarek.
Zdjęcia: © K. Biskupska
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Na rynku czteroosiowych
podwozi budowlanych
dostępne są lekkie modele
o obniżonej masie własnej.
Jest to interesująca propozycja dla przewoźników
eksploatujących betonomieszarki, którzy szukają
maksymalnej ładowności.

artykule prezentujemy najlżejsze na rynku 32-tonowe
podwozia, na których zabudowywane są betonomieszarki – kryterium
wyboru był układ napędowy w konfiguracji 8×4/4 (dwie przednie osie skrętne)
oraz jak najniższa masa własna. Nie analizowaliśmy podwozi napędzanych przez
silniki zasilane CNG. W przypadku wszystkich podanych mas własnych podwozi tolerancje produkcyjne i indywidualne specyfikacje mogą mieć wpływ na rzeczywistą
wartość, dlatego należy traktować je
jako orientacyjne.

Lekkie czteroosiowce
Dariusz Piernikarski

© DAF Trucks

Do montażu
betonomieszarki DAF
Trucks ma do zaoferowania lekkie podwozie
serii CF 8×4 FAD
Construction
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DAF CF FAD Construction
Do montażu betonomieszarki DAF
Trucks ma do zaoferowania lekkie podwozie serii CF 8×4 FAD Construction. Pojazd porusza się na niskoobsługowych
osiach napędowych w układzie tandem
(nośność 19 t) z pojedynczą redukcją, resorami piórowymi i wentylowanymi hamulcami tarczowymi (taka konfiguracja
osi tylnych to mniej o 100 kg). Z przodu
stosowane są lekkie osie skrętne o nośności 7,1 t. Nowe osie i układy osi podwójnych pozwalają na uzyskanie całkowitej oszczędności masy łącznie do 250 kg.
Podwozie FAD pod betonomieszarki
otrzymuje silniki PACCAR MX-11 o pojemności skokowej 10,8 dm3, regulowane
na moce 370, 410 oraz 450 KM (odpowiednio 270, 300, 330 kW), rozwijające
momenty obrotowe 1900, 2100 oraz
2300 Nm. Silniki te są średnio o 200 kg
lżejsze niż większe silniki MX-13.
DAF Trucks konsekwentnie dąży do
obniżania masy własnej podwozi 4-osiowych. W 2015 r. przekonstruowano zawieszenie przednie i stabilizatory poprzeczne oraz dodano aluminiowe zbiorniki
powietrza, zyskując tym samym 140 kg.
Kolejna redukcja masy modelu FAD 8×4
została uzyskana dzięki przekonstruowaniu układu oczyszczania spalin EAS i wprowadzeniu jednoobwodowego układu wspomagania w układzie kierowniczym. Moduł
EAS można zamontować jako pojedynczy
komponent pomiędzy pierwszą i drugą
osią przednią – jest to kolejne 50 kg mniej.
Masa własna podwozia DAF CF 410
8×4 FAD z rozstawem osi 5 m, wąską kabiną dzienną (2,3 m), zawieszeniem na
resorach, opcjonalnymi felgami i zbiornikami powietrza z aluminium to 9150 kg,
wliczając w to 80-kilkogramowego kierowcę, pełny 340-litrowy zbiornik paliwa
oraz zbiornik AdBlue mieszczący 45 l.
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© Iveco

zastosowano aluminiowe felgi i zbiorniki
powietrza oraz pojedyncze z przodu i podwójne z tyłu resory paraboliczne.
Wprowadzenie w 2019 r. nowych silników MAN D15 zmniejszyło masę podwozia o kolejne ok. 230 kg – o tyle jest
lżejszy silnik D15 w porównaniu ze stosowanym wcześniej D20. Silnik D15 o pojemności skokowej 9 dm3 regulowany
jest na moce 330 KM (243 kW), 360 KM
(265 kW) oraz 400 KM (294 kW), maksymalne momenty obrotowe wynoszą odpowiednio 1600, 1700 i 1800 Nm.

X-Way AD340X40Z OFF SuperLoader zabudowany
betonomieszarką CIFA SL9 o pojemności nominalnej
9 m3 waży zaledwie 13 250 kg, co daje ładowność
użyteczną aż 18 750 kg (32 t dmc.)
MAN TGS 32.400 8×4 BB z dzienną kabiną typu M
jako lekkie podwozie pod betonomieszarkę waży
zaledwie ok. 9385 kg

Wymagane osiągi Iveco X-Way SuperLoader w konfiguracji 8×4 zapewniają silniki Cursor 9 o pojemności skokowej 8,7 dm3 regulowane na moce 360
lub 400 KM (265, 294 kW) – maksymalne momenty obrotowe to odpowiednio
1650 i 1700 Nm. W bardziej wymagających zastosowaniach można sięgnąć po
silniki z rodziny Cursor 11 (11,1 dm3) o mocy 420 lub nawet 460 KM (302, 331 kW)
– maksymalne momenty obrotowe to
odpowiednio 2000 i 2150 Nm.
W modelu X-Way SuperLoader zastosowano pojedyncze przekładnie główne
z blokadą mechanizmu różnicowego, są
także aluminiowe felgi, lekkie zawieszenie na resorach parabolicznych i zbiorniki
pneumatyczne z aluminium. Osie przednie mają nośność 8 t, w tylnych osiach
tandem nośność wynosi 21 t (2×10,5 t).
Ze względu na wysoko umieszczony środek ciężkości załadowanego pojazdu standardowo stosowane są stabilizatory na
obu tylnych osiach – zapobiegają nadmiernym wychyleniom podczas jazdy na
zakrętach. W trosce o trwałość pojazdu
stosowane są typowo budowlane rozwiązania, takie jak np. wysokość ramy typowa dla samochodów terenowych czy
osłony stalowe podwozia.

© MAN Truck & Bus

Iveco X-Way SuperLoader

Przykładem maksymalnego wykorzystania możliwości podwozia jest Iveco X-Way
SuperLoader 8×4 z podwoziem w konfiguracji ON+ (rozstaw osi 4250 mm),
silnikiem Cursor 9 o mocy 400 KM oraz
kabiną dzienną AD o szerokości 2,3 m.
Masa własna podwozia (w tym kierowca
80 kg, pełny zbiornik paliwa mieszczący
290 l, zbiornik AdBlue – 50 l) to ok.
9460 kg.

MAN TGS 32.400 8×4 BB
Firma MAN Truck & Bus może zaoferować dostawcom betonu podwozia
do betonomieszarek o dużej ładowności
dzięki masowej optymalizacji różnych
komponentów pomocniczych, m.in. lekkiej osi tandemowej o nośności 11,5 t
z pojedynczą przekładnią hipoidalną – lżejszą o 180 kg w porównaniu z poprzednio
stosowanymi osiami o nośności 13 t z reduktorami planetarnymi w piastach. Aby
jeszcze bardziej obniżyć masę podwozia,

Podwozie MAN TGS 32.400 8×4 BB
z dzienną kabiną typu M spełnia kryteria
homologacji dla pojazdów terenowych
kategorii N3G o standardowej wysokości
i opon 315/80 R22,5 (na aluminiowych
obręczach). Zoptymalizowana pod względem masy rama wykonana jest ze stali
o wysokiej wytrzymałości. Silnik D15
o mocy 400 KM w połączeniu ze zautomatyzowaną skrzynią biegów MAN TipMatic (TraXon) oraz rozstaw osi 2505 mm
między drugą i trzecią osią zapewniają
kompaktowe wymiary pojazdu i optymalną zwrotność zarówno w ruchu ulicznym, jak i na placu budowy. Tak skonfigurowane podwozie waży ok. 9385 kg
(80 kg kierowca, pełny 300-litrowy zbiornik paliwa, 35 l AdBlue).

Mercedes-Benz Arocs Loader
Mercedes-Benz Arocs Loader oferowany jest z 6-cylindrowymi silnikami OM
936 i OM 470. Silnik OM 936 o pojem-
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© Mercedes-Benz

Betonomieszarka z gruszką
o pojemności 9 m3 zbudowana na podwoziu Arocs
Loader 8×4/4 może zabrać
3 t betonu więcej niż
w wersji standardowej

„Odchudzony” w ten sposób Arocs
Loader gotowy do drogi jest lżejszy o prawie 3 t od pojazdu w standardowej wersji
– waży bowiem tylko 9491 kg (z kierowcą
i pełnym 290-litrowym zbiornikiem paliwa i 25 l AdBlue). Potencjalne korzyści
dla klientów są istotne – przy 32 t dmc.
betonomieszarka z gruszką o pojemności
9 m3, zbudowana na podwoziu Arocs
Loader 8×4/4, może zabrać 3 t betonu
więcej niż w wersji standardowej – objętościowo jest to 8,3 m3, a nie typowe
7 m3 – jest to niemal 20% więcej.

Renault Trucks do zabudowy pod
betonomieszarkę może zaproponować lekkie podwozie z serii
C 8×4 XLoad z silnikiem DTI 11
o mocy 430 KM

© Renault Trucks

ności skokowej 7,7 dm3 dostępny jest w 2
wariantach o osiągach: 320 KM (235 kW)/
1300 Nm lub 354 KM (260 kW)/1400 Nm.
Silnik OM 470 o pojemności skokowej
10,7 dm3 regulowany jest następująco:
360 KM (265 kW)/1800 Nm, 394 Km
(290 kW)/1900 Nm oraz 428 KM (315 kW)/
2100 Nm.
Lekką betonomieszarkę Arocs Loader
8×4/4 wyposaża się w kabinę typu S
ClassicSpace o szerokości 2,3 m z tunelem silnika o wysokości 170 mm. Aby
uzyskać dostatecznie szeroki rozstaw
kół istotnie wpływający na stabilność, na
obu tylnych osiach zastosowano pojedyncze opony z bieżnikiem napędowym
o rozmiarze 385/65 R22,5. Niższą masę
ma sama rama pojazdu, zmodyfikowano
zawieszenie, zastosowano również lżejszy zbiornik paliwa i zbiornik sprężonego
powietrza. Można też zrezygnować z niektórych elementów wyposażenia, np. dodatkowego fotela w kabinie. W typowych
zastosowaniach doskonale radzi sobie
silnik OM 936 o mocy 320 KM.
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Renault C 430.32 XLoad
Renault Trucks do zabudowy pod betonomieszarkę 8/9 m3 może zaproponować specjalnie przygotowane podwozie
z serii C 8×4 XLoad. Samochód jest napędzany przez silnik DTI 11 o pojemności
skokowej 10,8 dm3, połączony z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią Optidriver z trybem jazdy po drogach nieutwardzonych (off-road). Silniki DTI 11
regulowane są na moce 380, 430 lub
460 KM (279, 316 lub 338 kW), maksymalne momenty obrotowe wynoszą odpowiednio 1800, 2050, 2200 Nm.
Samochód ma aluminiowe obręcze kół
oraz zbiorniki powietrza, również z aluminium wykonano obudowę skrzyni biegów i przystawki odbioru mocy (z tyłu silnika, 650 Nm). Zderzak przedni wykonano
z tworzywa sztucznego. Na wszystkich
kołach są hamulce tarczowe, w zawieszeniu przednim zastosowano 2-piórowe
resory paraboliczne (nośność osi 8 t),
z tyłu pracują resory 3-piórowe (nośność
osi 10,5 t), mosty napędowe z pojedynczą redukcją. Osie tylne w układzie tandem wyposażono w ogumienie bliźniacze
o rozmiarze 295/80 R22,5.
Krótka kabina dzienna Day Cab ma klinowaty kształt: w tylnej części jej szerokość wynosi 2,43 m i zwęża się do 2,3 m
w części przedniej, tunel silnika ma wysokość 200 mm. W konfiguracji C 430.32
8×4 XLoad (wraz z kierowcą 80 kg, pełny
zbiornik paliwa o pojemności 255 l, zbiornik AdBlue 48 l) podwozie ma masę własną
ok. 9275 kg.
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Scania P 310 XT

© Scania

Podwozia Scania pod zabudowę betonomieszarką mają niską i krótką kabinę
typu P (CP14L). Lekki silnik DC09 140
o pojemności 9,3 dm3 rozwija moc 310 KM
(235 kW), a maksymalny moment obrotowy wynosi 1600 Nm. Alternatywnie do
bardziej wymagających zastosowań Scania zaleca 13-litrowy silnik DC13 163
o mocy 410 KM (302 kW) i momencie
obrotowym 2350 Nm.
Ze względu na charakter eksploatacji
betonomieszarki optymalnym rozwiązaniem będzie zautomatyzowana skrzynia
biegów Opticruise z trybem Power lub

Scania P 310 8×4 XT konfigurowana
pod betonomieszarkę może mieć masę
własną ok. 9490 kg

© Volvo Trucks

Betonomieszarka zabudowana na Volvo
FM 8×4-2 z pojedynczą osią przednią
oraz potrójną zespoloną osią tridem
na pneumatycznym zawieszeniu
budowlanym

Off-road. W zawieszeniu przednim i tylnym znajdują się resory paraboliczne
(3×20 – przód, 4×41 – tył). Zastosowanie tylnej z pojedynczą redukcją pozwala
zmniejszyć masę pojazdu o 90 kg. Zamówienie hamulców tarczowych to oszczędność 155 kg i możliwość korzystania z takich funkcji bezpieczeństwa, jak kontrola
trakcji i układ ESP. Obniżeniu masy własnej służą aluminiowe felgi, zbiorniki paliwa i powietrza, zbiornik SCR z tworzywa sztucznego.
Ciekawą opcją może być pakiet XT.
Pojazd z pakietem XT ma wytrzymały
jednoczęściowy zderzak ze stali ze sworzniem holowniczym o uciągu 40 t, osłony
reflektorów głównych, solidne obudowy
lusterek wstecznych, dostosowany układ
napędowy i opcje podwozia odpowiednie do zastosowania.

Producent podaje, że podwozie Scania
8×4 konfigurowane pod betonomieszarkę
może mieć masę własną ok. 9490 kg
(w tym 80 kg kierowcy, pełny 200-litrowy zbiornik paliwa oraz pełny zbiornik AdBlue o pojemności 47 l.

Volvo FM11 410
Volvo Trucks ma w swojej ofercie model FM, który jako podwozie w konfiguracji 8×4 sprawdzi się w lżejszych pracach na terenie budowy (klasyfikowany
jest jako pojazd terenowy N3). Lżejsze
podwozia Volvo FM wyposażane są w silniki D11K o pojemności 10,8 dm3, regulowane na moce 330, 370, 410 lub 450 KM
(243, 273, 302 lub 332 kW), maksymalne
momenty obrotowe wynoszą odpowiednio 1600, 1750, 1950 oraz 2150 Nm.

Jako lekka betonomieszarka sprawdzi
się wyposażone w krótką kabinę dzienną
Volvo FM 410 8×4 z 410-konnym silnikiem, z którym współpracuje zautomatyzowana skrzynia biegów I-Shift o 12
przełożeniach z programem jazdy terenowej off-road. Zawieszenie osi przedniej
(nośność 2×8 t) na dwupiórowych resorach parabolicznych, z tyłu stosowane jest
zawieszenie „B-ride” w układzie tandem
z trzema resorami parabolicznymi (nośność 2×10,5 t). Osie napędowe mają pojedyncze przekładnie hipoidalne oraz koła
bliźniacze o rozmiarze 315/80 R22,5. Na
wszystkich kołach są wentylowane hamulce tarczowe. Obniżenie masy podwozia uzyskano, stosując aluminiowe
felgi i zbiorniki powietrza. Opcjonalnie
skrzynia biegów I-Shift może być wyposażona w 2 biegi pełzające – zwiększa to
jednak jej ciężar o 48 kg. Volvo FM 410
8×4 z rozstawem osi 4350 mm ma masę
własną ok. 9293 kg (w tym 80 kg kierowca, pełny zbiornik mieszczący 255 l ON
oraz 32-litrowy zbiornik AdBlue).
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Na budowę
z pojazdami
IMER
Grupa IMER
oferuje kompleksowe
rozwiązania w zakresie produkcji betonu, jego transportu
i rozładunku. W 2006 r. uruchomiła linię produkcyjną
w tureckiej miejscowości Aksaray

Od prawie 15 lat
warszawska firma
Handmasz świadczy usługi
związane z doradztwem
w zakresie inwestycji
w maszyny i urządzenia
dla przemysłu budowlanego.
W połowie 2019 r. firma,
wspólnie z Polmix-AST,
została polskim wyłącznym
przedstawicielem
międzynarodowej grupy
IMER w zakresie sprzedaży
i serwisu betonomieszarek
oraz pompogruszek.

MER Group (Industrie Macchine Edili Riunite)
jest włoską firmą założoną w 1973 r. przez dwie
firmy produkcyjne ze Sieny i Florencji, które
swoją działalność w branży betoniarskiej rozpoczęły jedenaście lat wcześniej.
Historia Grupy IMER to historia współpracy kilku
firm oraz budowy silnego koncernu związanego
z branżą budowlaną. W roku 1999 IMER połączył
się z włoską firmą ORU z Udine (Officine Riunite
– Udine), która od 1959 r. zajmuje się produkcją
węzłów betoniarskich. Z kolei rok 2000 to po-
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wstanie obecnej formy przedsiębiorstwa IMER
Group z wydzielonymi gałęziami produkcji.
Od roku 2002 do IMER Concrete dołączył wiodący
włoski producent betonomieszarek – firma L&T.
Od tego czasu IMER Group zaczęła oferować
kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji betonu, jego transportu i rozładunku. W 2006 r. zainwestowała w linię produkcyjną i uruchomiła ją
w tureckim Aksaray, gdzie produkcja odbywa się
w oparciu o wdrożone systemy jakości ISO 9001
oraz normy spawalnicze ISO 3834.

Jeden z modeli
produkowanych
przez IMER Group
– pompogruszka
Boomix M529
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Pompogruszka Boomix Z424
na podwoziu MAN TGS 35.400

Ostatnio kamieniem milowym było podjęcie
w 2016 r. współpracy z japońską firmą Kato, dzięki czemu Grupa IMER zyskała globalny zasięg.
Dzięki swojej sieci dealerskiej Grupa prowadzi
sprzedaż maszyn na całym świecie. W Polsce
Handmasz, jako firma typowo handlowa, zajmuje
się przede wszystkim sprzedażą i promocją marki
Maszyny-IMER. Natomiast Polmix-AST świadczy
usługi z zakresu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, a także realizuje przeglądy konserwacyjne i okresowe.

Idealne na polski rynek
Na stosunkowo niewielkim polskim rynku doskonale sprawdzają się rozwiązania do transportu
betonu w zakresie pojemności mieszalników od
8 m3 do 12 m3 – w tym m.in. pompogruszki serii
SL (Super Light), które mogą przetransportować
pełne 9 m3 mieszanki betonowej, nie przekraczając 34 t dmc. Idealnym rozwiązaniem dla małych
firm są solidne pompogruszki o długości wysięgnika od 24 m do 29 m i pojemności mieszalników

od 7 m3 do 10 m3. Pompogruszki zabudowywane
są na podwoziach w zakładach produkcyjnych
w Udine we Włoszech, natomiast betonomieszarki
w warsztatach Polmix-AST w Gdańsku.
Należy dodać, że firma Polmix-AST ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie montażu maszyn na
podwoziach ciężarowych. Sprawia to, że zabudowane przez firmę pompy do betonu marki Everdigm
z powodzeniem pracują na budowach w całej Pol-

sce. Połączenie niezawodności maszyn IMER, profesjonalizmu Handmasz w obsłudze klienta oraz
30-letniego doświadczenia Polmix-AST w obsłudze
serwisowej i technicznej czyni Maszyny-IMER niezawodnym produktami, które przyczyniają się do
rozwoju firmy oferującej swoim klientom kompleksowe rozwiązania dla branży betoniarskiej.
Zdjęcia: © Handmasz

reklama
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Koncepcyjna
wersja modelu Nikola
TRE przeznaczonego
na rynek europejski
pokazana została
w kwietniu 2019 r.

Nikola TRE:
nadciąga zakłócenie?
PT Industrial, Iveco oraz Nikola Motor Company podczas zorganizowanej z dużym rozmachem prezentacji przedstawiły zakres i plany umowy
joint venture i współpracy ustanowionej
w celu przyspieszenia transformacji branży pojazdów użytkowych w kierunku neutralności emisyjnej samochodów ciężarowych segmentu ciężkiego w Europie
i w Ameryce Północnej (klasa 8) poprzez
przyjęcie technologii ogniw paliwowych
jako przyszłościowego rozwiązania w zakresie napędu elektrycznego. Kulminacją

wydarzenia była światowa premiera modelu Nikola TRE – pierwszego ciągnika
siodłowego z elektrycznym napędem akumulatorowym, przygotowanego specjalnie na rynek europejski.

Nikola i Iveco łączą siły
Premiera Nikola TRE odbyła się zaledwie 3 miesiące po ogłoszeniu 3 września 2019 r. przez CNH Industrial, FPT
Industrial i dział pojazdów użytkowych
Iveco zamiaru nawiązania strategicznego

Centrum wystawienniczo-szkoleniowe CNH
Industrial Village w Turynie było 3 grudnia 2019 r.
miejscem premierowego pokazu ciągnika
siodłowego Nikola TRE, zbudowanego w ramach
joint venture pomiędzy FPT Industrial, Iveco
oraz Nikola Motor Company.
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partnerstwa z Nikola Motor Company.
Głównym celem umowy jest wykorzystanie wiedzy specjalistycznej partnerów, aby
z powodzeniem wdrożyć ciężkie samochody ciężarowe o zerowej emisji i wprowadzić „zakłócenie” w branży dzięki nowemu modelowi biznesowemu. Na razie
Iveco i Nikola zainwestowały w spółkę
po 250 mln dolarów.
Partnerstwo obejmuje utworzenie europejskiej spółki joint venture w celu opracowania i dystrybucji na rynku europejskim ciężarówek, których źródłem energii
elektrycznej będą wodorowe ogniwa paliwowe i/lub akumulatory. Nikola Motor
Company zapewnia technologię ogniw
paliwowych, a także przełomowy model
biznesowy, który przewiduje pierwszą
w branży kompleksową stawkę najmu.
Z kolei Iveco wraz z FPT Industrial wniosą
swoją wiedzę inżynieryjną i produkcyjną
niezbędną do uruchomienia produkcji ciężarówek z ogniwami paliwowymi i akumulatorami.

© Nikola Motor Company

Dariusz Piernikarski
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Ambitny biznesplan
Nikola Motor zamierza wprowadzić
pierwsze zasilane bateryjnie BEV (Battery Electric Vehicle) modele Nikola TRE
na europejskie drogi w 2021 r., pojazdy
z ogniwami paliwowymi FCEV (Fuel Cell
Electric Vehicle) pojawią się w 2023 r.,
do końca 2030 r. ma zostać zakończona
rozbudowa sieci tankowania wodoru.
Jako pojazdy marki Nikola ciężarówki
będą sprzedawane i obsługiwane za pośrednictwem europejskiej sieci dealerów
Iveco. Chociaż ceny nie zostały jeszcze
ujawnione, całkowity koszt posiadania ma

być lepszy lub co najmniej porównywalny
z kosztami ciężarówek napędzanych silnikiem Diesla. W USA ciężarówki Nikola będą wynajmowane klientom na 7
lat lub na 700 000 mil, a kontrakt najmu
ma obejmować dostawę wodoru. Oczekuje się, że Nikola i Iveco pójdą podobną
drogą w Europie.
Przełomowy model biznesowy firmy
przewiduje pierwszą w branży formę
leasingu „all-in”, która obejmuje koszty
pojazdu, serwisu, napraw oraz paliwa (wodoru) i zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo pod względem całkowitego
kosztu posiadania.

Na początku była Nikola TWO
Nikola Motor Company po raz pierwszy przedstawiła publicznie napędzaną
wodorem ciężarówkę Nikola TWO w kwietniu 2019 r. Wiele rozwiązań, które znalazły tam zastosowanie, wykorzystano
w przeznaczonym na rynek europejski
modelu Nikola TRE.
Układ napędowy Nikola TWO, a także
podwozie, w którym jest on zintegrowany,
firma Nikola Motor opracowała wspólnie
z firmą Bosch. Obejmuje to również ze-

Nikola Motor zamierza
wprowadzić pierwsze
zasilane bateryjnie
modele Nikola TRE
na europejskie drogi
w 2021 r., pojazdy
z ogniwami paliwowymi pojawią się
w 2023 r.

lektryfikowaną oś do ciężkich pojazdów
użytkowych z podwójnym napędem, która
łączy silnik, elektronikę napędową i skrzynię biegów w jednej obudowie. Nikola
TWO została wyposażona w wiele funkcji
wymagających ogromnej mocy obliczeniowej – zapewnia to centralna jednostka
sterująca, za której przygotowanie odpowiada Bosch. Możliwości bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania oraz
monitoring pracy pojazdu w czasie rzeczywistym minimalizują czasy przestoju.
System kamer zastępujących lusterka
zewnętrzne opracowany został wspólnie
przez Bosch i Mekra Lang. Obraz z kamer
w czasie rzeczywistym wyświetlany jest
na monitorach o wysokiej rozdzielczości
w kabinie kierowcy. Dzięki działającemu
w technologii bluetooth systemowi Bosch
Perfectly keyless, zastępującemu klasyczny kluczyk, pojazdami Nikola Trucks
można zarządzać cyfrowo. Korzystając
z aplikacji na smartfony, można aktywować kierowców określonych pojazdów we
flocie i elastycznie zarządzać ich indywidualnym dostępem. Gdy uprawniony kierowca zbliża się do pojazdu, jego smartfon zostaje rozpoznany przez system
kontroli dostępu i po identyfikacji klucza bezpieczeństwa drzwi do kabiny zostają otwarte.
Elektrohydrauliczny układ kierowniczy Servotwin firmy Bosch umożliwia
zintegrowanie układu kierowniczego z systemami wspomagania kierowcy. Servotwin w samochodach Nikola łączy takie
funkcje, jak asystent utrzymania pasa ruchu, kompensacja bocznego wiatru i asystent jazdy w korku.

© Nikola Motor Company

Działając w ramach joint venture,
firmy FPT Industrial, Iveco i Nikola rozpoczęły opracowywanie pierwszej ciężarówki akumulatorowej Nikola TRE, której podwozie oraz kabina zostały oparte
na nowej platformie Iveco S-WAY. Układ
napędowy, architektura elektroniczna i informatyczna, elementy sterujące, systemy
informacyjno-rozrywkowe to rozwiązania,
za których przygotowanie odpowiadała
Nikola Motor Company. Oficjalna premiera Nikola TRE ma nastąpić podczas
targów IAA 2020 w Hanowerze.
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Nikola TRE na horyzoncie
Pierwsze wieści o tym, że Nikola Motor Company przygotowuje ciężarówkę
przeznaczoną na rynek europejski, pojawiły się jeszcze jesienią 2018 r. Nikola
TRE – bo tak miał się nazywać nowy pojazd – miał mieć napęd elektryczny, a jako
źródło energii wykorzystano wodorowe
ogniwo paliwowe. Premierowy pokaz koncepcyjnego prototypu Nikola TRE odbył
się w Nikola World w Phoenix (Arizona,
USA) w kwietniu 2019 r. Pokazano oczywiście inne nowe produkty Nikola o zerowej emisji, w tym przedprodukcyjną
wersję modelu Nikola TWO.
Pokazana w kwietniu 2019 r. koncepcyjna Nikola TRE miała mieć silniki
o mocy od 500 KM do 1000 KM, układ
napędowy o konfiguracji 6×4 lub 6×2
oraz zasięg od 500 km do 1200 km w zależności od konfiguracji. Pojazd miał oczywiście spełniać europejskie ograniczenia
w zakresie dopuszczalnych mas i wymiarów. Przewidywano wówczas, że testy
europejskie rozpoczną się w Norwegii
około 2020 r. Nikola Motor była wówczas
na wstępnym etapie planowania, aby
określić właściwą lokalizację swojego europejskiego zakładu produkcyjnego.

Zaglądamy pod maskę
Jako ciągnik przeznaczony do operacji regionalnych i zastosowań komunalnych Nikola TRE będzie dostępna w wersjach dwu- i trzyosiowych o dopuszczalnej
masie całkowitej od 18 t do 26 t. Układ
napędowy o możliwych konfiguracjach
4×2 lub 6×2 tworzy zespół dwóch silników
elektrycznych o mocy 480 kW i momencie obrotowym 1800 Nm zintegrowanych
z osią tylną z pojedynczym przełożeniem,
którą wyposażono w blokadę mechanizmu różnicowego.
Nikola TRE z zasilaniem akumulatorowym (BEV) ma mieć zasięg ok. 400 km
(250 mil) – zapewni to modułowy system
akumulatorów o łącznej pojemności do
720 kWh, który można będzie dostosować do wymagań klienta. Akumulatory
o skalowanej architekturze to w podstawowej wersji 9 bloków pracujących pod
napięciem 800 V każdy, ich pracą zarządza system sterowania BMS. Maksymalna
prędkość to 121 km/h (75 mph). Samochód
jest w stanie ruszyć na wzniesieniu o nachyleniu 17%, z kolei na 6-procentowym
wzniesieniu może jechać z prędkością

56 km/h. Do naładowania akumulatorów
w ciągu 2 h niezbędna jest stacja o mocy
350 kW ze złączem CCS2.
W modelu Nikola TRE z ogniwem
paliwowym (FCEV) osiągi pojazdu są
identyczne. Butle z włókna węglowego
mieszczą od 40 do 80 kg wodoru pod ciśnieniem 700 bar, a średni czas ich napełniania to 15 min. Jeśli na pokładzie
przewożone jest 80 kg wodoru, zasięg
Nikola TRE FCEV określono na 800 km.
Do zasilania wszystkich urządzeń pokładowych podczas jazdy ogniwo paliwowe
generuje moc 300 kW, na postoju odbiorniki zasilane są przez konwencjonalne
akumulatory 24 V.
Nikola TRE ma rozproszoną architekturę sterowania elektronicznego, odrębne,
lecz skomunikowane ze sobą sterowniki
odpowiadają za pracę układu napędowego,
elementów nadwozia, aktywnych systemów wspomagania kierowcy, wentylacji,
klimatyzacji i ogrzewania, a także kontrolę
stanu cieplnego. Całość działa pod kontrolą skalowalnego systemu operacyjnego
stworzonego przez Nikola Motor (na bazie
systemu Linux), możliwe jest bezprzewodowe aktualizowanie oprogramowania,
sam system został zoptymalizowany pod
kątem współpracy z poszczególnymi komponentami architektury elektronicznej
pojazdu. Jego integralną częścią jest nawigacja do samochodów ciężarowych
z mapami działającymi także off-line.
Wraz z pojazdem użytkownik otrzymuje do dyspozycji działający w chmurze system telematyczny ułatwiający zarządzanie flotą, kierowca może korzystać
z aplikacji na smartfon, z której poziomu
może kontrolować najważniejsze funkcje (np. oświetlenie, ogrzewanie, odczyt
parametrów operacyjnych itp.). Przekazywane do chmury dane pozwalają na zastosowanie metod diagnostyki predykcyjnej i szybką ocenę stanu technicznego
krytycznych komponentów, takich jak
akumulatory czy silniki napędowe. Tym
samym ograniczone zostaje ryzyko awarii i nieplanowanych postojów.
Nikola TRE jest wyposażona w zaawansowane mechanizmy ochrony cyfrowej. Samochód ma listę dozwolonych
adresów IP wykorzystywanych do szyfrowanej transmisji danych, nieautoryzowane
połączenia przychodzące są blokowane,
centrala monitoringu jest natychmiast
informowana o jakichkolwiek próbach
nieautoryzowanego dostępu czy przechwycenia danych.
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Warunek konieczny: wodór
Nikola współpracuje z firmą Nel Hydrogen z Oslo, aby zapewnić stacje tankowania wodoru na terenie USA. Najprawdopodobniej partnerzy będą również
współpracować w celu zabezpieczenia zasobów dla europejskiej strategii wzrostu
Nikola Motor. Do 2028 r. Nikola planuje
mieć ponad 700 stacji wodorowych w USA
i Kanadzie, ich budowa ma rozpocząć się
w 2022 r. Każda stacja jest w stanie wytwarzać od 2000 kg do 8000 kg wodoru
dziennie.
Pierwsze europejskie stacje tankowania wodoru firmy Nikola mają zostać uruchomione ok. 2022 r., a do 2030 r. mają
obejmować większość rynku europejskiego, ich liczba powinna przekraczać 70
punktów pokrywających ok. 42% najważniejszych europejskich sieci drogowych.
Począwszy od 2030 r. gęstość europejskiej sieci tankowania wodoru powinna pokrywać swym zasięgiem wszystkie najważniejsze trasy.
Zawiązano również konsorcjum przemysłowe, którego celem jest standaryzacja sposobu tankowania wodoru (normy
ISO/SAE J2601). W jego skład weszły takie firmy, jak Nikola Motor, Nel Hydrogen,
AirLiquide, Hyundai, Shell oraz Toyota.

Nadjeżdża pociąg towarowy
Trevor Milton, dyrektor generalny Nikola Motor Company, stwierdził: „Od czasu wprowadzenia Nikola ONE w 2016 r.
kierowcy ciężarówek i urzędnicy państwowi proszą nas o sprowadzenie Nikoli do Europy. Nikola TRE to pojazd wspaniały, innowacyjny i inny niż pozostałe
ciężarówki na świecie. Potrzebowaliśmy
odpowiedniego partnera, który pomógłby
nam wejść na rynek europejski, a CNH
Industrial jest właściwym partnerem
handlowym”.
W swoim wystąpieniu podczas premiery Trevor Milton odwołał się również
do uznanych producentów ciężarówek,
którym zarzucił arogancję i okłamywanie europejskich ustawodawców na temat
ich niezdolności do osiągnięcia docelowego poziomu emisji. „Jesteśmy tutaj,
aby pomóc prawodawcom. Mogą wprowadzić zerową emisję. Jesteśmy gotowi”
– powiedział Milton. „Nikola przyjeżdża
do Europy jak pociąg towarowy. To potężna siła nie do powstrzymania”.

| BIZNES |

O bieżącej sytuacji marki
MAN na polskim rynku
transportowym oraz
planach na najbliższy
okres w krótkim
wywiadzie opowiada
Marc Martinez, prezes
zarządu MAN Truck
& Bus Polska.

„Samochody Specjalne”: Podczas zorganizowanych przez Grupę TRATON na
początku października 2019 r. Dni Innowacji mogliśmy dużo usłyszeć o strategii
modułowości produktowej w obrębie Grupy, ale i o zróżnicowaniu poszczególnych
marek. Jak ta strategia wygląda z poziomu firmy MAN Truck & Bus Polska?
Marc Martinez: Grupa TRATON, do której należy MAN, chce być światowym
liderem na rynku pojazdów użytkowych.
Jestem dumny, że jesteśmy częścią tej

Zmieniamy sposób
myślenia
Marc Martinez,

prezes zarządu
MAN Truck & Bus
Polska

Grupy i uważam, że dla marki MAN jest
to właściwy sposób, aby się rozwijać.
W realiach polskich nie zmieniamy żadnych zasad. Dla mnie najważniejsze jest
to, że obie marki – MAN i Scania – zachowują własną tożsamość i kontakty
z klientami. Współzawodniczymy ze sobą,
a jeśli pojawiają się synergie, to w zakresie
zakupów czy współdzielenia niektórych
komponentów. Na poziomie Grupy przynosi to znaczne oszczędności. Na poziomie
produktu końcowego jesteśmy konkurentami i nie istnieje jakakolwiek strategia w zakresie współdzielenia sieci czy
innych zasobów.
Mówi się, że MAN chętniej dociera do
dużych flot z dobrym wsparciem w zakresie obsługi okołosprzedażowej, natomiast Scania do mniejszych klientów
ceniących sobie bardziej takie wartości,
jak emocjonalne przywiązanie do marki.
Takie założenia mogą obowiązywać w obrębie globalnej strategii, natomiast na poziomie krajowym wygląda to nieco inaczej. Każdy klient jest dla nas jednakowo
ważny i nie ma znaczenia, jak dużą flotą
pojazdów dysponuje. Ostatnio wzmocniliśmy nasze siły sprzedaży, zatrudniając
nowych handlowców po to, by lepiej docierać właśnie do małych klientów. Chcąc
się rozwijać, nie możemy nadawać priorytetów tym czy innym klientom.
Mamy im bowiem do zaoferowania zintegrowaną ofertę. To nie tylko sprzedaż
pojazdu, ale dużo więcej – rozwiązania
transportowe. Klient jest naszym partnerem, chcemy z nim blisko współpracować, zapewniać najlepsze usługi pozwalające na uproszczenie prowadzenia
biznesu i zredukowanie TCO. Czy mają
oni 2, 20 czy 120 ciężarówek, nie ma to
znaczenia.
W ofercie MAN są już pojazdy wyposażone w silniki Euro VI D, czyli najnowszą
wersję spełniającą normy toksyczności
spalin. Czy wraz z nowymi silnikami
pojawiły się dodatkowe korzyści dla
użytkowników?
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Nie wchodząc zbyt w szczegóły techniczne, powiem tylko, że zaszły pewne
zmiany konstrukcyjne – w silniku D26
mamy teraz jednostopniową turbosprężarkę, zmodyfikowano stopień sprężania,
poddano optymalizacji układ wtryskowy,
zredukowano poziom recyrkulacji. W efekcie samochody z silnikami Euro VI D są
średnio o 4% oszczędniejsze niż porównywalne samochody MAN z silnikami
Euro VI C. Nowe silniki są także o 80 kg
lżejsze. Jest to wartość dodana dla klienta,
który kupi nasz produkt.
Przystosowując nasze pojazdy do wymagań nowej normy, skoncentrowaliśmy się na układzie napędowym i optymalizacji zużycia paliwa.
Klienci MAN doskonale wiedzą, że w lutym 2020 r. zaplanowano premierę samochodów nowej generacji TG. Czy
świadomość tego w jakikolwiek sposób
wpływa na ich decyzje zakupowe?
Nie, nie widzę jakiegokolwiek wstrzymywania się przed zakupami czy też zwiększonego popytu na samochody obecnie
produkowane. Koniunktura w transporcie
w ostatnim okresie ma tendencję spadkową, ale w żadnym razie nie ma to związku z nowym produktem. Zobaczymy jednak, co będzie się działo, gdy rozpoczniemy
dostawy nowego TG. Oficjalna premiera
nowych pojazdów odbędzie się 10 lutego
2020 r. w Bilbao w Hiszpanii. Od tego
dnia będzie można składać zamówienia
na nowe ciężarówki. Zapewne nie będziemy w stanie dostarczyć wszystkich
zamówionych pojazdów nowej generacji w przyszłym roku, gdyż nie będzie takich możliwości produkcyjnych, ponieważ obie wersje – dotychczasowa i nowa
– będą produkowane i sprzedawane równolegle do końca września 2020 r.
W jakim zakresie jest już odczuwalne pogorszenie koniunktury na rynku transportowym?
W pierwszej połowie roku sytuacja była
wciąż bardzo dobra, jeszcze w czerwcu
mieliśmy sprzedaż o 11% wyższą w porównaniu ze sprzedażą w roku poprzednim. Myślę, że było to spowodowane
wprowadzeniem nowego tachografu. Potem, w okresie wakacji, zainteresowanie zakupami nowych pojazdów osłabło.
Teraz nałożyły się na to jeszcze czynniki
związane z ogólnie gorszą koniunkturą
gospodarczą i takimi wydarzeniami, jak
wybory w Polsce, niewyjaśniona sytua-

cja brexitu czy niekorzystny pakiet mobilności. Polscy przewoźnicy są ostrożni
i czekają.
Myślę, że w przyszłym roku sytuacja powróci do normalności, nie widzę powodów, aby nastąpiło drastyczne załamanie
rynku. Musimy pamiętać, że przez ostatnie lata odnotowywaliśmy duże wzrosty,
nadchodzi więc czas na korektę. Na razie możemy mówić o spowolnieniu, a nie
o kryzysie, ale czas pokaże, co będzie dalej, na razie jest zbyt wcześnie na bardzo
negatywne prognozy.

Każdy klient jest dla nas
jednakowo ważny i nie ma
znaczenia, jak dużą flotą
pojazdów dysponuje.
Ostatnio wzmocniliśmy nasze
siły sprzedaży, zatrudniając
nowych handlowców po to,
by lepiej docierać właśnie
do małych klientów. Chcąc się
rozwijać, nie możemy
nadawać priorytetów tym
czy innym klientom.

Jeśli jednak okaże się, że spadek popytu jest większy niż spodziewany, jakie możliwości działania ma firma MAN
Truck & Bus Polska, by wyjść z tego
obronną ręką?
Firma MAN zainwestowała w Polsce bardzo wiele, co wynika również z faktu, że
mamy duże zaufanie do naszych klientów. Oni również darzą nas zaufaniem,
potwierdza to fakt, że jesteśmy liderem
rynku. Nie działamy w perspektywie krótkookresowej, a wcześniejsze inwestycje
i to, co robimy na bieżąco, świadczą
o planie długookresowym. Pogorszenie
sytuacji rynkowej nie będzie oznaczać ze-

wnętrznych zmian w naszej organizacji,
nie będziemy wykonywać żadnych gwałtownych ruchów.
Pracujemy nad fundamentami naszego
działania i to zaczyna już przynosić zauważalne rezultaty. Wprowadzamy zmiany
wewnętrzne – nowe osoby kierują sprzedażą autobusów i pojazdów używanych,
nowa osoba odpowiada również za finanse. Zmiany te były konieczne, abyśmy
mogli stawić czoła pogorszeniu koniunktury – jeśli nadejdzie. Jest to praca zespołowa, w naszej branży indywidualnie
wiele osiągnąć się nie da.
Czyli przez analogię sportową można powiedzieć, że MAN Truck & Bus w Polsce
jest biegaczem długodystansowym?
Zmieniamy sposób myślenia w naszej
organizacji. Chodzi o to, byśmy świadomie oferowali klientom rozwiązania transportowe, nie konkurując wyłącznie ceną
produktu. Tego jednak nie da się zmienić z dnia na dzień – jest to proces wymagający też szkolenia w naszej organizacji sprzedaży. Dzięki temu stajemy
się bardziej profesjonalni. Mamy już podstawy, ale to początek drogi.
W ten sposób chronimy naszą przyszłość
na polskim rynku. Koniunktura ma charakter cykliczny, więc każdy kryzys kiedyś się musi skończyć. Przygotowujemy
się, wprowadzamy pewne działania pozwalające na obniżenie kosztów, ale nie
będą one miały wpływu na działania naszej organizacji sprzedaży. Jak wspomniałem, zatrudniliśmy nowych handlowców. Spływają do nas pozytywne opinie
klientów dotyczące nie tylko sprzedaży
ciężarówek, ale także kontraktów serwisowych – ich penetracja jest obecnie
na poziomie 42% w porównaniu z 30%
w roku ubiegłym. Mierzony przez nas
poziom satysfakcji klienta wzrósł o 10
punktów. To są sygnały, że przyjęliśmy
właściwą strategię działania na najbliższe
lata, a codzienna praca związana z realizacją oczekiwań naszych klientów przyniesie korzyści także przy gorszej koniunkturze.
Gdy rynek transportowy kwitnie, udane
prowadzenie biznesu nie stanowi większego wyzwania, gdy sytuacja się pogarsza – zadanie to staje się trudniejsze.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © MAN Truck & Bus Polska
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Wymiana sprzęgła
w Scanii R 450

Jerzy Horbaty

Eksperci Schaeffler stanęli przed zadaniem wymiany sprzęgła w Scanii R 450
z przebiegiem 595 000 km. Zgłoszony problem dotyczył szumu dochodzącego
z okolicy obudowy sprzęgła i stukania podczas zmiany biegów.

1

ymianę sprzęgła przeprowadziliśmy
w Bosch i Q-Serwisie Auto-Bodex
w Miastku. Bez względu na wynik
weryfikacji zdecydowano się na wymianę kompletnego sprzęgła profilaktycznie przy przebiegu
około 600 000 km.
Naprawiany pojazd jest wyposażony w zrobotyzowaną skrzynię biegów [zdj. 1], której komputer sterujący po wymianie sprzęgła wymaga dostosowania parametrów sterowania do nowego
sprzęgła. Jednak w tym ciągniku siodłowym Scania przyuczenia dokonywane są samoczynnie podczas pierwszej jazdy próbnej.
Podczas wymiany elementów sprzęgła należy dokonać weryfikacji stanu wałka sprzęgłowego, tak
aby zapobiec awarii nowego sprzęgła na skutek

2

3
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występujących ewentualnych nieprawidłowości
w elementach układu wysprzęglającego czy też
łożyskowaniu wałka sprzęgłowego.
Układ wysprzęglający odpowiedzialny jest m.in.
za tzw. napięcie wstępne, czyli permanentny kontakt łożyska oporowego z końcówkami sprężyny
talerzowej docisku sprzęgła. Brak prawidłowego
napięcia wstępnego skutkuje wycieraniem się
końcówek sprężyny talerzowej, pierścienia pomocniczego przytwierdzającego do niej łożysko
oporowe, które w tym przypadku ulega przedwczesnemu zużyciu. Oprócz elementów układu
wysprzęglającego należy skontrolować stan powierzchni ciernej koła zamachowego.
Podczas demontażu skrzyni biegów wystąpił problem związany z brakiem możliwości wypięcia
łożyska oporowego z docisku [zdj. 2].
Powodem tego było duże napięcie w układzie
wysprzęglającym, spowodowane odziaływaniem
siłownika sprzęgła. W tym pojeździe siłownik zintegrowany jest z agregatem sterującym sprzęgłem,
dlatego należało ten zespół odkręcić od obudowy
skrzyni biegów [zdj. 3].
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Po zdemontowaniu skrzyni biegów weryfikacji
poddano elementy sprzęgła i części z nim współpracujące. Stan powierzchni ciernej koła zamachowego nie nosił śladów uszkodzeń mechanicznych,
termicznych oraz zużycia eksploatacyjnego [zdj. 4].
Koło zamachowe zostało tylko oczyszczone i odtłuszczone. Okładziny [zdj. 5] na tarczy sprzęgła
nie osiągnęły pełnego zużycia oraz nie nosiły śladów przeciążeń cieplnych, tłumik drgań skrętnych też nie miał ponadnormatywnych luzów.
Taki stan tłumika świadczy o prawidłowej pracy
silnika i prawidłowym funkcjonowaniu układu sterującego pracą sprzęgła. Stan wielowypustu w piaście tarczy [zdj. 5] i na wałku sprzęgłowym [zdj. 6]
nie miał śladów nadmiernego zużycia.
Ponadto nie stwierdzono luzów na łożyskowaniu
wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów. Natomiast
zidentyfikowano niewielki luz (zużycie) na wielowypuście wewnętrznym tarczy sprzęgła (połączenie piasty z tłumikiem drgań skrętnych) [zdj. 7],
co potwierdziło zgłoszony delikatny stuk podczas
zmiany biegów.
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Powierzchnia płyty dociskowej docisku sprzęgła
nie nosiła śladów przeciążeń termicznych i zużycia
mechanicznego. W docisku stwierdzono wytarcie końcówek sprężyny talerzowej [zdj. 8], co
wskazywało na zużycie jednego z elementów
układu wysprzęglającego. Na ten problem wskazywała minimalnie podwyższona głośność pracy
łożyska oporowego.
Po dokonaniu kontroli elementów układu wysprzęglającego stwierdzono luz na osi widełek
przenoszących siłę na łożysko oporowe [zdj. 9].
W związku z powyższym wymieniono docisk, tarczę
i łożysko oporowe sprzęgła oraz widełki.
Powodem permanentnie występującego szumu
było uszkodzenie łożyska podporowego wałka
sprzęgłowego w kole zamachowym, które miało
duży luz [zdj. 10].
Łożysko podporowe wałka sprzęgłowego zostało
osadzone w gnieździe koła zamachowego za pomocą tulei opartej o jego bieżnię zewnętrzną.
Tarczę zamontowano z użyciem trzpienia centrującego, aby ułatwić wsunięcie wałka sprzęgłowego
i nie dopuścić do powstania naprężeń w części
nośnej okładzin ciernych i piaście. Do pierwszego

9
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uruchomienia sprzęgła utrzymujące się naprężenia
mogą uszkodzić tarczę. Ponadto ustawienie tarczy
w osi sprzęgła ułatwia osadzenie wałka sprzęgłowego. W przypadku nieosiowości wałkiem
sprzęgłowym uderzamy w czoła klinów piasty,
powodując ich spęczenia, a w konsekwencji brak
płynnego przesuwania się tarczy na wałku podczas załączenia sprzęgła.

Po zamontowaniu części zgodnie z technologią LuK
(informacje dostępne na portalu REPXPERT.pl)
i zaleceniami producenta pojazdu wykonano jazdę
próbną (automatyczne przyuczenia w komputerze sterującym). Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, więc samochód został dopuszczony do dalszej eksploatacji.
Zdjęcia: © Schaeffler
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cyklu „Ponadgabarytowe akcje i modernizacje” prezentujemy kolejne nowe rozwiązania wprowadzone na rynek przez
producentów środków transportu, stosowane w przewozach nienormatywnych oraz zrealizowane dzięki tym pojazdom zadania transportowe. Wyraźnie
widoczne w tym zakresie są działania
zmierzające do dalszej optymalizacji
oferty produktowej – jest to konieczne,
by spełnić rosnące oczekiwania klientów
i pozostać konkurencyjnym na tak specjalistycznym rynku.

Faymonville FlexMAX
W celu dalszego rozszerzenia swojej
wiodącej pozycji w sektorze logistyki
transportu nienormatywnego niemiecka
firma Universal Transport regularnie korzysta z innowacyjnych rozwiązań transportowych oferowanych przez Faymonville. Specjalista od ciężkich ładunków
z Paderborn rozpoczął eksploatację pierwszej naczepy z rodziny FlexMAX wyposażonej w wózki dolly oraz samoskrętne
osie wahadłowe – odebrany w paździer-

Ponadgabarytowe
akcje i modernizacje
Przed nami kolejna relacja z ciekawych operacji
transportowych zrealizowanych w ostatnim czasie
oraz dawka informacji na temat nowych produktów
w branży przewozów nienormatywnych.

niku 2019 r. pojazd to pierwsza z pięciu jednostek zamówionych w konfiguracji 4+5.
Oferowane przez Faymonville rozwiązanie to zupełna nowość w segmencie naczep niskopodwoziowych z osiami
samoskrętnymi. Koncepcja bazuje na
zastosowaniu osi wahadłowych wyposażonych w pojedyncze koła o rozmiarze
19,5ʺ, które są zamontowane w 5-osiowym podwoziu dolly. Ten typ osi umożliwia dopuszczalny nacisk na oś wynoszący 12 t na linię. W połączeniu z nowo
opracowanym 4-osiowym wózkiem przednim z pojedynczymi oponami i obciążeniem na oś 10 t, uzyskano ładowność
ponad 100 t. Oznacza to, że coraz cięższe
ładunki, np. prefabrykowane belki betonowe, można elastycznie transportować do miejsca przeznaczenia.
Z kolei zawieszenie hydrauliczne
w wózku dolly ma pozytywny wpływ na
prowadzenie pojazdu, co skutecznie potwierdzono w czasie pierwszych zadań
transportowych zrealizowanych przez
Universal Transport. Rozwiązanie to Faymonville oferuje w modułach z 4 i 5 osiami.
Alternatywnie do opon o rozmiarze 19,5ʺ
naczepę z osiami samoskrętnymi można
również wyposażyć w opony o rozmiarze 17,5ʺ – niższe o 100 mm. Odległość
między osiami wynosi 1500 mm, a podstawowa szerokość pojazdu (bez dodatkowych rozszerzeń) – 2850 mm.

Goldhofer THP/SL
Kiedy portugalska firma transportowa LASO Transportes SA, specjalizująca
się w ciężkim transporcie nienormatywnym, otrzymała kontrakt na transport
komponentów metalowych o długości
70 m i ważących niemal 300 t z miejscowości Vale de Cambra do oddalonego
o około 60 km portu Leça da Palmeira,

© Faymonville

W naczepie FlexMAX zastosowano osie
wahadłowe wyposażone w pojedyncze koła
o rozmiarze 19,5ʺ, zamontowane w 5-osiowym podwoziu dolly
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Firma LASO do transportu ładunku o wymiarach 70×5,6×5,3 m wykorzystała
2 moduły Goldhofer THP/SL o sześciu liniach osiowych każdy

szybko stało się jasne, że to zadanie stanie się możliwe do wykonania tylko dzięki
wytrzymałym modułom THP/SL firmy
Goldhofer.
Aby dojechać z miasteczka Vale di
Cambra do portu Leça da Palmeira, należy pokonać drogę o długości ok. 60 km.
Biorąc pod uwagę warunki panujące na
trasie, kierowca samochodu osobowego
potrzebuje na to nieco ponad godzinę,

dlatego też transport elementów elektrowni o wadze prawie 300 t na tę odległość stanowił znacznie większe wyzwanie. Należało przejechać nie tylko
wąskie zakręty, skrzyżowania i ronda, ale
także mosty i tunele z limitami masy
i wysokości.
Aby ogromny komponent (wymiary
70×5,6×5,3 m) mógł być dostarczony do
portu bez większych objazdów, rozwią-

reklama

zanie transportowe musiało zasadzać się
na maksymalnej elastyczności, a także
możliwie najniższej masie własnej i minimalnej całkowitej wysokości konstrukcyjnej pokładu ładunkowego. Eksperci
LASO ds. transportu postawili zatem na
2 moduły Goldhofer THP/SL o 6 liniach
osiowych każdy, przeznaczone do dużych
obciążeń. Dzięki dużemu momentowi zginającemu i wielu możliwym wariantom
konfiguracji moduły te najlepiej nadawały
się do płynnego przetransportowania
metalowego kolosa do jego miejsca przeznaczenia.
Aby można było zaplanować optymalną trasę bez przerw, wykonano badania
drogowe z dokładnością co do milimetra.
Umożliwiło to nie tylko przygotowanie
poszczególnych odcinków drogi w odpowiednim czasie do transportu nocnego,
np. przez usunięcie sygnalizacji świetlnej,
ale także wprowadzenie pilotażu i barier
policyjnych zgodnie z harmonogramem.
Rezultatem precyzyjnej organizacji i idealnych rozwiązań transportowych było
dostarczenie na czas przewożonego komponentu elektrowni w ciągu dwóch nocy
w październiku ub. r.
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Założona w 2007 r. portugalska firma
LASO Transportes SA specjalizuje się
w transporcie ładunków specjalnych i nienormatywnych, nie stroni także od typowych zleceń, dysponując flotą ok. 1800
pojazdów (naczep, ciągników, samochodów eskortowych itp.). Firma, która ma
szeroką sieć w Portugalii, Hiszpanii, Mozambiku, Maroku, Senegalu i Holandii,
niedawno rozszerzyła swój obszar działania, zakładając kolejne oddziały w Niemczech i we Włoszech.

Nooteboom EURO-PX
Holenderski Nooteboom rozszerzył
swój program naczep niskopodwoziowych EURO-PX. Najnowszym dodatkiem
jest 4-osiowa naczepa IC Interdolly Compact, który w połączeniu z sześcioma
kierowanymi liniami wahadłowymi z tyłu
jest obecnie największą kombinacją niskopodwoziową w programie Nooteboom
EURO-PX. Pierwsza kombinacja niskopodwoziowa 4+6 typ EURO-147-46 (ICP)
została zamówiona przez firmę C. Zwagerman Transport z Nederhorst den Berg
(NL). Zoptymalizowano ją pod kątem niemieckich przepisów: obciążenie osi 12 t
przy prędkości 80 km/h, dzięki czemu
ładunki o ciężarze 100 t mogą być skutecznie transportowane w Niemczech
i do Niemiec.
Cor Zwagerman, właściciel C. Zwagerman Transport, tak skomentował najnowszy nabytek swojej firmy: „Transportowane przez nas żurawie i maszyny są
coraz cięższe. Nowa naczepa niskopodwoziowa jest największa, jaką Nooteboom
kiedykolwiek wystawił na drogę. Zachowując niemieckie przepisy, zyskujemy ła-

downość nieco ponad 100 t, co pozwala
nam wejść na nowy segment rynku”.
Naczepa niskopodwoziowa Nooteboom w konfiguracji 4+6 ma kilka istotnych zalet. Aby dostosować naczepę
niskopodwoziową do zgodności z niemieckimi przepisami dotyczącymi wyłączeń, rozstaw osi zwiększono do 1,51 m
zamiast typowego 1,36 m. W praktyce
oznacza to, że ze względu na większą odległość między osiami, co zmniejsza obciążenie mostów i wiaduktów, łatwiej
jest uzyskać wyłączenia w różnych krajach związkowych Niemiec.
Kolejną zaletą jest układ ścisłego
sprzęgania, który ułatwia przekształcenie naczepy 4+6 w 10-osiową naczepę
niskopodwoziową. W tej konfiguracji
ładowność wzrasta do około 110 t, a sterowanie wózkami Interdolly (kąt skrętu
osi do 70°) można łatwo dostosować do
tej krótszej konfiguracji.
W naczepie niskopodwoziowej EURO-PX IC Interdolly Compact, wszystkie elementy – takie jak łabędzia szyja, wózek
Interdolly, podłoga i zespół osi – są uniwersalnie wymienialne z odpowiednikami
z naczep niskopodwoziowych EURO-PX
3+5. Oznacza to, że można umieścić na
drodze nie mniej niż 14 różnych konfiguracji, co jest ekonomiczną i wydajną
alternatywą dla naczep modułowych,
które są złożone i droższe.
Przy zakupie najnowszej naczepy
EURO-PX IC Interdolly Compact w wersji
4+6 firma Zwagerman zdecydowała się
na płaską, płytką i rozszerzalną podłogę
o szerokości 2750 mm oraz wąską podłogę do transportu dużych pojazdów gąsienicowych. Podłoga ta, tworząca jednocześnie belkę nośną naczepy, jest również

© Nooteboom

Nowa naczepa Nooteboom
EURO-PX IC Interdolly
Compact w wersji 4+6
o ładowności 100 t
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wyposażona w podesty, które zwiększają
szerokość podłogi w pozycji wysokiej
lub niskiej. Wózek Interdolly z 4 liniami
osi jest opcjonalnie wyposażony w hydrauliczną nogę podporową, która jeszcze
bardziej ułatwia łączenie/rozłączanie
pokładu ładunkowego i wózka. Łabędzia
szyja może być łączona z ciągnikiem 4lub 5-osiowym.
Holenderska firma C. Zwagerman
Transport specjalizuje się w transporcie
i montażu żurawi na terenie Europy, realizując usługi dla firm budowlanych, wypożyczalni żurawi, dealerów i wszystkich
głównych dostawców nowych maszyn.

Scheuerle EuroCompact
Do przewiezienia ważącej 86 t wiertnicy, która była potrzebna do prac w centrum Monachium, a także w podobnych
zadaniach transportowych, gdzie wymagana ładowność wynosi około 90 t
(przy prędkości 80 km/h, przy użyciu
ciągnika 3-osiowego i nacisku na oś 12 t),
BigMove – operator logistyczny specjalizujący się w transporcie nienormatywnym – polega na naczepach niskopodwoziowych EuroCompact firmy Scheuerle
(grupa TII). Ostatnio BigMove zamówiło
19 nowych pojazdów EuroCompact i oferuje je swoim zleceniodawcom jako Chamäleon II.
Podczas opracowywania nowego modelu EuroCompact w porównaniu z pojazdami poprzedniej generacji położono
nacisk na zapewnienie znacznie łatwiejszej obsługi w celu szybszego i prostszego
załadunku i rozładunku naczepy niskopodwoziowej. Inne wymagania obejmowały zmniejszenie masy własnej naczepy
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W Monachium zastosowano kombinację
EuroCompact 4+4, w tym wózek
SmartAxle połączony z przednim
wózkiem jezdnym

© TII Group

do maksymalnie 30 t oraz obniżenie nacisków na oś. W rezultacie nowa generacja naczep EuroCompact jest wyjątkowo przyjazna dla dróg.
Ciężar poszczególnych transportowanych towarów można optymalnie rozłożyć na płaskich pokładach ładunkowych, a obciążenie siodła regulowane
jest w sposób ciągły. Poszczególne moduły pojazdu, w tym przedni i tylny wózek jezdny, a także pokład do przewozu
koparek, tworzą kombinację 3+5 w wersji
podstawowej, tj. z trzema liniami osi na
łabędziej szyi i pięcioma osiami w tylnym
module jezdnym. Za pomocą jednoosiowego wózka SmartAxle Dolly kombinację przednich i tylnych wózków można
rozszerzyć o jedną linię osi – obciążenie
osi zmniejsza się z 12 do 10 t przy tej
samej ładowności, aby spełnić wymagania istniejące na niektórych odcinkach
trasy. Jednocześnie ładowność kombinacji odpowiednio wzrasta.
Rodzina Scheuerle EuroCompact obejmuje naczepy o zoptymalizowanej masie i długości, które dzięki wielu możliwym kombinacjom idealnie nadają się do
transportu ładunków o masie do 106 t,

m.in. maszyn budowlanych, transformatorów, elementów instalacji lub innego ciężkiego sprzętu. W nowej generacji naczep EuroCompact główny nacisk
położono na wyjątkowy stosunek masy
własnej do ładowności oraz uzyskanie
jak najbardziej kompaktowej konstrukcji w tym segmencie. Naczepy EuroCompact są dostępne w wielu wariantach, od kombinacji 1+3, 2+4 i 3+5 aż
do 4+6. Dodatkowy wózek SmartAxle

ułatwia precyzyjne dopasowanie pojazdu
w zależności od ładunku i wybranej trasy.
BigMove AG działa od 2004 r. jako
konsorcjum składające się z 13 średniej
wielkości firm specjalizujących się w logistyce transportu ładunków nienormatywnych z oddziałami w Niemczech, Austrii, Słowenii i Polsce.

Opracował Dariusz Piernikarski
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W styczniu 2020 r. nastąpiło ponowne rozdzielenie
organizacji rynkowych Volvo Trucks i Renault Trucks.
O planach na samodzielny rozwój marki na polskim
rynku rozmawiamy z Philippem Gorjux, dyrektorem
zarządzającym Renault Trucks Polska.

Pretendent z dobrymi
szansami na sukces
2013 r. struktury handlowe
Volvo Trucks oraz Renault
Trucks zostały połączone.
Celem nadrzędnym było, aby w ramach
pojedynczej, silniejszej organizacji, klienci zyskali dostęp do bardziej rozwiniętej sieci i szerszej oferty produktów. Po
6 latach na wyżynach decyzyjnych Grupy
Volvo Trucks wyciągnięto wnioski: eksperyment okazał się nie do końca skuteczny. Od stycznia 2020 r. Volvo Trucks
oraz Renault Trucks ponownie będą działać niezależnie, oczywiście obie firmy będą
korzystały ze wspólnych rozwiązań, dotyczy to także wspólnych punktów serwisowych Truck Center, jednak organizacje rynkowe mają zostać rozdzielone.

Przypomnijmy, że w 2013 r. dyrektorem zarządzającym Renault Trucks
Polska był Philippe Gorjux, który w październiku 2019 r. ponownie objął kierownictwo nad działaniami firmy.
„Samochody Specjalne”: Co można powiedzieć o genezie przemian związanych
z ponownym rozdzieleniem organizacji
rynkowych Volvo Trucks i Renault Trucks?
Philippe Gorjux: Jeśli rozejrzymy się po
rynku europejskim, to zauważamy znaczące zmiany – obecność Renault Trucks
w niektórych regionach znacznie się
osłabiła. Oczywiście nadal w krajach,
takich jak Francja czy Hiszpania mamy
silną pozycję, a także radzimy sobie bar-
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dzo dobrze w Wielkiej Brytanii czy nawet w Niemczech. Dlatego pojawiło się
pytanie – dlaczego w Polsce, na równie
dużym rynku, nasza pozycja tak osłabła?
Jeśli ma się ambicję dysponowania udziałami rynkowymi na poziomie średnio
10%, to musi się być również marką zauważalną w Polsce. Ponieważ dla Renault Trucks Polska jest rynkiem strategicznym, podjęto decyzję, że niejako
przy okazji zmian związanych z rozdzieleniem Volvo Trucks i Renault Trucks konieczne jest wzmocnienie pozycji Renault Trucks w Polsce.
Czy to znaczy, że zarząd Renault Trucks
ocenił, że będąc w Polsce w 2013 r., radził sobie Pan świetnie i teraz znowu powinien podjąć się tego zadania?
Gdy ówczesny prezes Renault Trucks
Europe zadzwonił i zaproponował mi powrót do Polski, było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Po chwili zastanowienia zgodziłem się. Dlaczego? – nie
potrafię wyjaśnić tego dokładnie. Może
dlatego, że w 2013 r., gdy przebudowywaliśmy naszą markę, nie zdążyłem
wszystkiego dokończyć, może zatęskniłem za moimi współpracownikami,
których miałem wtedy w Polsce, a może
– po prostu – jestem nostalgiczny…
Poproszono więc, żebym wrócił. Zgodziłem się. Postawiłem sobie jednak pytanie: czy to ma być kontynuacja dawnego
Renault Trucks, czy coś innego? Dokonałem analizy i uznałem, że powinno to
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być zrobione inaczej. Jestem znów w Polsce i będzie to nowe doświadczenie.
Czyli będzie to reset, a nie kontynuacja?
Nie chcę odtwarzać tego, co było. Zarządzałem Renault Trucks w Polsce 6 lat
temu, w międzyczasie miałem szansę być
dyrektorem zarządzającym marki we
Francji, czyli na najważniejszym rynku
dla Renault Trucks, zdobyłem wtedy
dużo nowych doświadczeń. Potem znalazłem się w Hiszpanii, a więc także odpowiadałem za ważny dla marki obszar
rynkowy. Pomyślałem zatem, że w Polsce trzeba zacząć budować coś nowego
– oczywiście niektórzy powiedzą, że
skoro już tu byłem, to mogę wykorzystać
wcześniejsze doświadczenia. Tak, w niektórych aspektach jest to słuszne, chociażby gdy spotykam się z długoletnimi
przedstawicielami marki Renault Trucks
na polskim rynku, takimi jak np. firmy
Eurocomplex czy Tandem – dla nas będzie to z jednej strony kontynuacja, ale
z drugiej początek nowej historii.
Dokonał Pan odcięcia grubą czerwoną
kreską: tamto to przeszłość, a teraz jest
czas teraźniejszy?
Dla mnie jest to punkt początkowy, tak
trochę jakbym uruchamiał start-up. Jestem w Polsce od pierwszego października, zacząłem od spotkań z ludźmi, aby
zbudować nowy zespół. Było Renault
Trucks we wnętrzu wielkiej organizacji,
ale zespół jako taki nie istniał. Teraz musimy określić, kto stanie na pierwszej linii,
a kto na drugiej – w niektórych aspektach
było to oczywiste, ale w innych należało
się zastanowić. Dam przykład: w zespole
obsługi posprzedażnej nie ma już nikogo
z tych, którzy pracowali 6 lat temu.
Jest to dla wszystkich nowa sytuacja, zaczynamy w nowym otoczeniu, chciałbym
uniknąć działania typu wytnij–wklej.
Jesteśmy tu i teraz, działamy w innym
kontekście, musimy rozpocząć budowę
innej sieci z nowymi ludźmi, nawet powiem, że z ludźmi nowej generacji.
Zaczynamy tworzyć nowy rozdział historii Renault Trucks w Polsce, historii,
która – mam nadzieję – zakończy się
sukcesem. Nie ma sensu porównywanie
tego, jak było kiedyś i co jest teraz. Potrzebujemy teraz tak wiele dobrej energii
i stoimy przed tak dużymi wyzwaniami,
że byłoby wręcz nierozsądne oglądać się
wstecz. Cały nasz wysiłek i uwagę musimy skierować w przyszłość.

Dysponując obecnie tak dobrą gamą pojazdów, wspaniałymi ludźmi i szansami na rozwój na rynku polskim, byłoby
nierozważnie bazować na tym, co było
w przeszłości. Musimy skoncentrować się
na tym, co możemy osiągnąć, mając to,
co mamy obecnie, i stworzyć historię sukcesu tego zespołu i firmy.
Istnieją jednak pewne warunki brzegowe, uwarunkowania w obrębie organizacji i samego rynku. Jaki jest zatem
plan działania?

Zaczynamy tworzyć nowy
rozdział historii Renault Trucks
w Polsce, historii, która
– mam nadzieję – zakończy się
sukcesem. Nie ma sensu porównywanie tego, jak było kiedyś i co jest teraz. Potrzebujemy teraz tak wiele dobrej
energii i stoimy przed tak
dużymi wyzwaniami, że byłoby
wręcz nierozsądne oglądać się
wstecz. Cały nasz wysiłek
i uwagę musimy skierować
w przyszłość.

Dysponując doświadczeniami, jakie zebrałem, będąc we Francji i w Hiszpanii,
mogę powiedzieć, że rynek w Polsce jest
po prostu bardzo trudny… Panuje tu
ostra konkurencja, rozgrywająca się niestety przede wszystkim na poziomie cenowym. Nie możemy się w taką walkę
angażować za wszelką cenę. Myślę, że
sprzedaż nowych ciężarówek na polskim
rynku całkowicie odbiega od tego, co
dzieje się w innych krajach. Jest tu walka
o udziały rynkowe za wszelką cenę, czasem mam wrażenie, że niektórzy nasi kon-

kurenci po prostu zapominają o rentowności. Jest to presja zarówno ze strony
producentów czy importerów, jak i ze
strony firm transportowych. Oni też łączą
się w różne grupy zakupowe tylko po to,
by wywierać większą presję w zakresie
redukcji cen sprzedaży.
Czy to znaczy, że klienci kupujący nowe
pojazdy rozgrywają między importerami
kartę lojalnościową?
To jest dobre pytanie – na ile firmy transportowe w Polsce są przywiązane do
marki? Z mojego punktu widzenia problem wygląda nieco inaczej: czy oferując
niższą cenę sprzedaży, możemy w ogóle
liczyć na budowanie relacji, więzi z klientem? Może z ich strony jest to wyłącznie
działanie jednorazowe, właśnie tylko po
to, by wynegocjować jak najniższą cenę.
Z racji tego, że znajdujemy się w dole
stawki, nasze działania ofertowe są nieco
inne niż liderów rynku, a nie mogąc wykorzystać efektu skali sprzedaży, mamy
mniejsze pole manewru. Nie do końca to
jeszcze rozumiem.
Jeśli rozmawiamy o sytuacji Renault
Trucks na rynku polskim, to co jest największą siłą marki, gdzie tkwią szanse
oraz słabości i zagrożenia?
O szansach moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Mamy duży potencjał wzrostu,
marka jest dobrze postrzegana na rynku,
klienci obdarzyli nas sporym kredytem
zaufania, niekwestionowana jest też jakość naszych pojazdów. Wydaje się, że
słaba sytuacja Renault Trucks na rynku
polskim wynika, powiedzmy, z niewłaściwych działań politycznych i organizacyjnych. W tej chwili naszym najsłabszym punktem jest sieć sprzedaży –
musimy ją odbudować.
W takim razie jaką strategię działania
należy przyjąć?
W pewnym sensie w ciągu ostatnich lat
wypadliśmy z biznesu, nasze samochody
nie znajdowały się na liście zakupowej
firm transportowych. Dziś jesteśmy pretendentem z dobrymi szansami na sukces
na poziomie adekwatnym do naszych
bieżących możliwości. Jednocześnie nigdy
w historii nie mieliśmy tak dobrej, zrównoważonej gamy produktowej. Nasze
pojazdy w każdym aspekcie wypadają
bardzo dobrze w testach porównawczych,
także z markami premium. Nie boimy się
konkurencji czy bezpośrednich porównań.
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Musimy uświadomić naszych klientów,
a szczególnie kierowców, że ciężarówki
Renault Trucks mogą być powodem do
dumy. Są dobrej jakości, trwałe, niezawodne, bezpieczne, spalają mało paliwa.
Czy odbudowa pozycji rynkowej oznacza próbę odzyskania starych, niegdyś
lojalnych partnerów marki?
Musimy jeszcze doprecyzować sposób,
w jaki będziemy dystrybuować nasze samochody. Sieć sprzedaży to jeden z głównych powodów dlaczego nie możemy
mówić o restarcie Renault Trucks. Nie
mamy już tamtej sieci.
Mówiąc o sieci sprzedaży, mogę wyróżnić 3 grupy. Pierwszą tworzą nasi
dawni dealerzy – koncesjonerzy, działają
oni zwłaszcza w południowej i centralnej Polsce, tacy jak Retos, Eurocomplex,
Tandem, Polsad. Kilku z nich działa z sukcesem – przykładem jest firma Eurocomplex, która regionalnie na Podkarpaciu ma udziały rynkowe przekraczające
10%. Grupa ta będzie tworzyć trzon naszej organizacji, choć niektóre sposoby
działania trzeba będzie nieco zmodyfikować. Ci dawni dealerzy Renault Trucks
tworzyć będą terytorialnie ok. 30% naszej
siły sprzedażowej. Ważne jest to, że kiedyś firmy te działały jako dystrybutorzy,
obecnie są agentami. Oznacza to z jednej
strony większą odpowiedzialność po stronie importera – m.in. za stok i to, że może
on też stawiać agentom określone cele,
ale z drugiej strony u agentów upraszczają się przepływy finansowe i zmienia
się zakres odpowiedzialności.
Kolejne 30% naszej organizacji stworzą
niezależne serwisy związane dotychczas
z organizacją Volvo oraz zupełnie nowe
podmioty, które po naszej autoryzacji
podejmą współpracę z Renault Trucks.
Z częścią nowych potencjalnych partnerów miałem już okazję się spotkać i odniosłem pozytywne wrażenie – są bardzo
chętni, aby podjąć współpracę. Jesteśmy
pretendentem i oni dostrzegają w tym
swoją szansę. Ważne, abyśmy umieli
przekazać, że nasze ciężarówki to nie
Volvo „B”, choć stosowane są te same
silniki, skrzynie biegów itp.
Resztę sieci będą stanowić wspólne Truck
Center działające w ramach Grupy Volvo
Trucks, bo przecież nadal pozostajemy
rodziną. I jak to w rodzinie czasami może
dojść do różnicy poglądów, ale nadal
rodzina pozostaje rodziną.

Musimy aktywować nasze dobre DNA,
naładować się pozytywną energią i zabrać się do intensywnej pracy. W rozmowach z nowymi partnerami musimy
zidentyfikować, z kim możemy robić interesy i umocnić ich w świadomości, że
rozpoczną współpracę z marką, która
nie stoi na przegranej pozycji.

Wierzę w sukces, bardzo też
liczę na wsparcie całego
zespołu Renault Trucks, bez
nich to się nie uda. Jesteśmy
tym przysłowiowym pretendentem i moglibyśmy szukać analogii w różnych dyscyplinach
sportu i analizować różne strategie działania. Uważam, że
jako pretendent powinniśmy
przede wszystkim mieć ducha
pokory, pracować więcej niż
inni, aby budować siłę zespołu
i całej naszej organizacji, nie
zapominając przy tym, że
dysponujemy bardzo dobrym
portfolio produktowym.

Jak dużo swobody ma Renault Trucks
Polska, działając w rodzinie, jaką tworzy Grupa Volvo Trucks? Na ile macie
swobodę podejmowania decyzji?
Przede wszystkim moim szefem, któremu co tydzień muszę składać raporty,
jest Christophe Deshayes, prezes Renault
Trucks Europe. Z nim konsultuję na bieżąco wszelkie działania obecne i przyszłe.
Jesteśmy w Grupie, a więc wszyscy jej
członkowie, jeśli działają samodzielnie,
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muszą brać pod uwagę naszych akcjonariuszy i udziałowców. Każde działanie
musi nieść ze sobą jakąś wartość dodaną,
nie możemy też sobie pozwolić na obniżanie wartości czy pozycji grupy.
Na poziomie podstawowych prac rozwojowych działamy wspólnie, dopiero
później oceniamy, jakie efekty będą najlepsze dla każdej marki. Wtedy decydujemy o harmonogramach wprowadzania
zmian czy nowych technologii. Udziały
rynkowe marki Volvo i Renault Trucks
są znacząco różne. W naszym przypadku,
jeśli chcemy się rozwijać, nie powinniśmy tracić czasu na działania zbędne
czy konflikty wewnętrzne. Dlatego całkowicie akceptuję wspólne Truck Center –
w ich stworzenie dużo zainwestowano
i ich działalność przynosi korzyści. Decyzja
o wyjściu z tego układu polegająca na zastąpieniu tych punktów serwisami naszych agentów na razie nie wchodzi w rachubę, nie podlega dyskusji – musiałbym
do tego przekonać zbyt wielu ludzi zarówno w naszej Grupie, jak i klientów.
Nie mamy też na razie takich możliwości. Mamy Truck Center i musimy się
nauczyć jak najlepiej z nich korzystać
i działać wspólnie z Volvo.
Z naszej rozmowy wynika, że nie zanosi się na przysłowiowe „100 dni Napoleona”.
Tak, nie przejechałem tu na 100 dni.
Wierzę w sukces, bardzo też liczę na
wsparcie całego zespołu Renault Trucks,
bez nich to się nie uda. Jesteśmy tym
przysłowiowym pretendentem i moglibyśmy szukać analogii w różnych dyscyplinach sportu i analizować różne strategie działania. Uważam, że jako pretendent
powinniśmy przede wszystkim mieć ducha pokory, pracować więcej niż inni, aby
budować siłę zespołu i całej naszej organizacji, nie zapominając przy tym, że
dysponujemy bardzo dobrym portfolio
produktowym. Musimy być jak najbliżej
klientów, pracować nad wartościami, działać u podstaw – to nam stworzy szanse
na realny powrót. Na 6 lat zapadliśmy
w sen, teraz pora się z niego obudzić i zabrać do pracy, bo jesteśmy tu dla dobra
firm transportowych i kierowców.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Dariusz Piernikarski
Zdjęcie: © Renault Trucks
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Solutrans 2019:
na progu elektromobilności
Dariusz Piernikarski

Jednym z obowiązkowych miejsc
spotkań branży pojazdów użytkowych
są organizowane w Lyon Eurexpo targi
Solutrans. W listopadowej, 15. edycji
targów Solutrans 2019 uczestniczyło
900 wystawców (w tym 27%
spoza Francji).

olutrans – międzynarodowa wystawa dla profesjonalistów transportu drogowego i miejskiego to
jedyne takie wydarzenie we Francji skupiające wszystkich graczy w branży pojazdów użytkowych (producenci samochodów ciężarowych i lekkich samochodów
dostawczych, przyczep i naczep, nadwozi specjalistycznych, opon itp.). Targi
Solutrans 2019 umocniły status jednej
z największych w Europie imprez wystawienniczych, na której szczególnie
dużo uwagi poświęca się najnowszym
technologiom wykorzystywanym w drogowym transporcie towarowym i pasażerskim, zwłaszcza w obszarze napędów
elektrycznych i paliw alternatywnych.
W erze cyfrowej i nowych technologii
sektor transportu i logistyki przechodzi
przyspieszoną ewolucję, pojazdy stają
się coraz bardziej połączone, zmierzając
powoli w kierunku pełnej autonomii.
Aby lepiej towarzyszyć tym zmianom, na

MAN Truck & Bus na swojej
ekspozycji pokazał pełną gamę
samochodów ciężarowych,
na zdjęciach: oszczędne ciągniki
TGX z serii EfficientLineD
(na górze), elektryczny eTGM
wyposażony w silnik o mocy
264 kW (360 KM) i akumulatory
o pojemności 185 kW dające
zasięg do 180 km

targach została wyodrębniona specjalna
przestrzeń – Solutrans 4.0, skupiająca
najważniejszych graczy rynkowych działających w obszarze przełomowych technologii stosowanych w pojazdach użytkowych, komunikacji miejskiej i logistyce,
wraz z dostawcami z sektora ITC (Information and Communication Technology
– Technologie informacyjne i komunikacyjne). Tym samym targi Solutrans wraz
z organizacją CARA (europejski klaster
rozwoju mobilności) stały się gospoda-

rzem innowacyjnych start-upów, zaprezentowano przyszłościowe rozwiązania
techniczne (3D, rzeczywistość wirtualna
itp.) oraz przełomowe modele dostaw
z wykorzystaniem dronów i robotów.

Motywy przewodnie
Targi Solutrans 2019 były bardziej niż
kiedykolwiek odzwierciedleniem (r)ewolucji w sektorze transportowym i jego łańcuchu dostaw.
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Jako wystawa przygotowana przez
specjalistów dla specjalistów Solutrans
jest wydarzeniem reprezentatywnym dla
wszystkich dziedzin przemysłu. Znaczna
część ekspozycji dotyczyła samochodów
dostawczych ze wszystkimi wiodącymi
markami i graczami z ekosystemu dostawczego (producenci nadwozi i osprzętu, producenci wyposażenia dodatkowego,
zabudów warsztatowych, firmy ubezpieczeniowe itp.). Swoją obecność na targach mocno zaznaczył sektor oponiarski
– pojawili się najważniejsi producenci
opon, reprezentanci sieci dystrybucji, producenci akcesoriów i felg oraz dostawcy
wyposażenia warsztatowego. Oczywiście
nie mogło zabraknąć firm specjalizujących się we wciąż „konwencjonalnych”
rozwiązaniach transportowych: producentów samochodów ciężarowych, pojazdów
ciągnionych, zabudów i różnorodnego
osprzętu i wyposażenia dodatkowego.

Renault Trucks prowadzi intensywne prace rozwojowe nad mobilnością jutra
dla profesjonalistów. Koncepcyjny samochód EZ-PRO zaprezentowany
pod koniec 2018 r. to wizja przyszłości dostaw do centrum miasta w 2030 r.

Przygotowana w ramach prowadzonego przez Renault
Trucks projektu Optifuel Lab 3 naczepa Fruehauf została
zoptymalizowana aerodynamicznie pod kątem obniżenia
zużycia paliwa przez zestaw

Chereau Hydrogen Power H2 to pierwsza na świecie naczepa
chłodnicza, w której źródłem energii dla elektrycznego agregatu
chłodniczego jest ogniwo paliwowe. Wodór jest magazynowany
w zbiornikach pod podwoziem, jego tankowanie zajmuje
ok. 7–10 minut. W naczepie zastosowano również nowe,
formowane próżniowo, panele izolacyjne o współczynniku
przewodzenia wynoszącym zaledwie 0,27 W/m2K

Wyzwania elektryfikacji
Ubiegłoroczne targi Solutrans były
dla sektora doskonałą okazją do zaprezentowania wielu interesujących i innowacyjnych inicjatyw w zakresie elektromobilności. Zachodzące zmiany są
napędzane przez wyzwania związane
m.in. z zasięgiem pojazdów elektrycznych, urządzeniami do ładowania, prędkością ładowania czy wreszcie autonomią pojazdów.

Iveco przebudowuje swoją ofertę – przeznaczony do lekkich zadań budowlanych
model X-Way NP z nową kabiną wyposażony w silnik zasilany CNG
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Elektryczne ciężarówki
– producenci na czele
Firma DAF Trucks może zaproponować 19-tonowy model LF Electric z silnikiem o mocy 195 kW (266 KM) o zasięgu 220 km oraz ciągnik siodłowy CF
Electric 4×2 wyposażony w inteligentny
silnik elektryczny VDL E-Power o mocy
210 kW (286 KM) i zasięgu 100 km.
Renault Trucks testuje u swoich klientów kilka całkowicie elektrycznych pojazdów w segmencie od 12 t do 16 t
dmc. – 13-tonowe elektryczne chłodnie
można m.in. spotkać na ulicach Lyonu.
Francuski producent zapowiada rozpoczęcie seryjnej produkcji elektrycznych
ciężarówek w marcu 2020 r. w zakładzie Renault Trucks w Blainville w Normandii, a pierwsze dostawy planowane
są na wrzesień.

Volvo Trucks dostarczyło klientom
swoje pierwsze pojazdy elektryczne jeszcze w lutym 2019 r. Była to śmieciarka
dla szwedzkiej firmy Renova i ciężarówka
dystrybucyjna dla DB Schenker. Masowa
produkcja modeli FL Electric (16 t) i FE
Electric (26 t) miała rozpocząć się pod koniec 2019 r.
Mercedes-Benz zamierza wystartować z produkcją eActrosa w 2021 r. Dzięki
dwóm silnikom elektrycznym o mocy
125 kW (170 KM) i momencie 485 Nm,
każdy zasilany z akumulatora o pojemności 240 kWh, ciężarówka będzie miała
zasięg do 200 km i będzie mogła zostać
naładowana w ciągu trzech godzin.
W Austrii MAN testuje prototyp ciągnika eTG w 32-tonowej wersji o zasięgu
130 km i 26-tonowe podwozie o zasięgu
200 km. Masowa produkcja rozpocznie
się w 2021 r. MAN sprzedał już jeden
eTGM firmie Porsche do realizacji dostaw

Carrier Vector HE 19 MT City –
wielotemperaturowy naczepowy agregat chłodniczy łączy
w sobie sprawdzone technologie, takie jak w całości elektryczny system E-Drive oraz
nowe dodatki zaprojektowane
pod kątem znacznej poprawy
efektywności chłodzenia

Przygotowana z myślą o dostawach miejskich naczepa Krone
Profi Liner City – podwozie
w wersji miejskiej jest dostępne
w opcji 1-, 2- lub 3-osiowej
na 27 lub 33 europalety. Długość
wewnętrzna w świetle
to ok. 10 845 mm

na terenie zakładu w Stuttgarcie-Zuffenhausen. Efektem ma być redukcja emisji
CO2 o ponad 30 t rocznie.

Nagrody I-nnovation Awards
Podczas targów Solutrans przyznawane są nagrody za innowacje przyznawane przez francuskie stowarzyszenie
FFC (FFC Fédération Francaise de Carrosserie – Industries et Services) zrzeszające producentów i usługodawców
z branży nadwoziowej. Na targach Solutrans 2019 nagrody te pojawiły się w nieco
zmodyfikowanej formule i otrzymały nową
nazwę: I-nnovation Awards. Trzeba dodać,
że trofea te przyznawane są przez FFC
na targach Solutrans od 2001 r. za produkty i rozwiązania wystawców, które
prezentują uderzające innowacje i poprawiają osiągi pojazdów drogowych. W edycji roku 2019 do konkursu zgłoszono 50
projektów.
W kategorii producentów nadwozi
w 2019 r. zwyciężyła firma Lamberet, na
podium znalazły się również firmy Lecapitaine oraz Frappa. Firma Lamberet
zwyciężyła, prezentując MULTIPLEX –
połączony i komunikujący się system dla
pojazdów chłodniczych, który wykorzystuje technologię CAN-Bus i multipleksowanie w celu scentralizowania informacji
gromadzonych o pojazdach. Nowością
w konkursie I-nnovation Awards była
specjalna nagroda środowiskowa Josepha
Libnera (były prezydent stowarzyszenia
FFC) przyznawana za innowacje o szczególnym wpływie na środowisko. Otrzymała ją firma Chereau za naczepę Hydrogen Power – pierwszą na świecie
naczepę chłodnię z wodorowym ogniwem paliwowym.
W kategorii wyposażenie zwyciężyła
firma Kerstner, drugie miejsce na podium
przyznano firmie Dhollandia, trzecie –
firmie G-Keep. Pokazany przez Krestner
e-COOLJET 106 to w 100% zintegrowany
ekologiczny elektryczny agregat chłodniczy przeznaczony do samochodów dostawczych, z możliwością kontrolowania
temperatury wnętrza w klasie ATP A (dodatnie chłodzenie) w ładowniach do 5 m3.
Na targach odbyła się również uroczysta gala wręczenia nagród międzynarodowych: Ciężarówki Roku, Vana Roku,
Pick-upa Roku i po raz pierwszy – Truck
I-nnovation Award.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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Wielton zaprezentował
w Wieluniu zmodernizowaną
rodzinę naczep kurtynowych
Curtain Master. Pięć modeli
zostało opracowanych
w odpowiedzi na zróżnicowane oczekiwania
klientów. Podczas prezentacji nowoczesnych
i łatwych w obsłudze
naczep podkreślano siłę
i kompletność oferty.

ielton może zaproponować
uniwersalne rozwiązania dla
biznesu w ramach rodziny
naczep Curtain Master. Tworzy ją pięć
nowoczesnych i sprawdzonych modeli –
Curtain Master, czyli uniwersalna naczepa kurtynowa, Curtain Master Mega
– naczepa o podwyższonej objętości i wysokości ładowni, Side Curtain Master –
naczepa burtowo-kurtynowa, Coil Master,
czyli naczepa z ładownią przystosowaną
do przewozu stali w kręgach oraz Drop
Side Master – naczepa z otwartą skrzynią ładunkową. Wśród najważniejszych
cech tych pojazdów można wymienić
wytrzymałość, szczelność, odporność na
korozję, funkcjonalność. Jesienią ub. r.
w sprzedaży pojawiły się pojazdy nowej
generacji – gruntownie zmodernizowane.

Curtain Master
Mega – naczepa kurtynowa o wysokości wnętrza
3 m i pojemności 100 m3 –
takie pojazdy wykorzystywane
są do transportu komponentów
motoryzacyjnych ładowanych do skrzyniopalet
(gitterboksów)

„Nasi klienci oczekują produktów
trwałych i nowoczesnych, wygodnych
w obsłudze i bezpiecznych. Z myślą o nich
prezentujemy pięć modeli przeznaczonych
do różnorodnych zadań transportowych.
Łączy je innowacyjna i sprawdzona konstrukcja, wysoka jakość wykonania i rozwiązania ergonomiczne, które optymalizują załadunek oraz wyładunek, skracając
jego czas. Tym samym korzystanie z nich
jest efektywne, co przelicza się na konkretne oszczędności w biznesie” – tak
modernizację rodziny naczep Curtain
Master skomentował Mariusz Golec, prezes zarządu firmy Wielton.

Rama – sztywniejsza i lżejsza
Ramy naczep z rodziny Curtain Master powstają w oparciu o nowoczesną
technologię spawania hybrydowego, dzięki której uzyskuje się wytrzymałe i precyzyjne spojenia minimalizujące odkształcenia konstrukcji, a tym samym przedłużające
cykl życia naczepy bez konieczności napraw. Zmiany konstrukcyjne objęły m.in.
modyfikację konstrukcji ramy nośnej
w jej części przedniej: zastosowano belkę
o konstrukcji skrzynkowej, wprowadzono
wzmocnienia podłużnicowe między głównymi belkami w okolicy sprzęgu siodłowego. Zmodyfikowano również wysokość
szyi – przy sworzniu królewskim rama
ma teraz 120 mm wysokości, w naczepach wersji mega jest to 80 mm. Newralgiczne pod względem wytrzymałościowym elementy ramy wykonywane są
z zaawansowanej stali o podwyższonej
wytrzymałości SSAB Strenx 700. Zmiany
konstrukcyjne ramy pozwoliły również na
zoptymalizowanie technologii produkcji.

Wielton Curtain Master
– sprawdzone rozwiązania

Dariusz Piernikarski
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Zabezpieczenie ramy
metodą kataforezy
zanurzeniowej KTL
gwarantuje wieloletnią
odporność na korozję
– potwierdzają to
720-godzinne testy
w komorze solnej

Modyfikacje objęły
ramę nośną ze stali
Strenx 700 w jej
części przedniej:
zastosowano belkę
o konstrukcji skrzynkowej, wprowadzono
również wzmocnienia
podłużnicowe między
głównymi belkami
w okolicy sprzęgu
siodłowego

reklama

W efekcie zwiększono sztywność ramy
o ok. 14–15% w stosunku do poprzedniej
wersji, udało się też obniżyć jej ciężar.
Masa własna naczepy Curtain Master
w wersji lekkiej zaczyna się od 5800 kg
(zależnie od wyposażenia).

Szczelność – eksploatacyjny atut
Ważnym atutem naczep Curtain Master jest ich szczelność. Przyczynia się do
tego wiele interesujących rozwiązań, jak
np. uszczelniane mocowania gniazd kłonic
(prod. Hestal), zastosowanie uszczelki zamiast typowej masy silikonowej na łączeniach płyt podłogowych oraz tam, gdzie
ma to zastosowanie, zastąpienie silikonu poliuretanową masą uszczelniającą,
dzięki czemu uzyskiwane jest lepsze
przyleganie (adhezja) i niższa kurczliwość
materiału. W przypadku kurtyny bocznej (także z zapięciem celnym) szczelność
poprawia specjalna falbana na dolnej
krawędzi (w firmowym nazewnictwie –
irokez). Dodatkowym zabezpieczeniem
wnętrza przed wnikaniem wilgoci jest
uszczelka w systemie SafetyLock słu-
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żącym do mocowania ładunku na ramie
zewnętrznej. Sprawdzane jest również
zaleganie wody na plandece.
Jakość uszczelnień jest sprawdzana
m.in. w teście szczelności przy użyciu
myjki ciśnieniowej. Ciśnieniowe testy
szczelności obejmują również portal tylny
(tylny słupek ma dodatkowe uszczelnienie, a drzwi uszczelkę).

Naczepa Coil
Master z ładownią
przystosowaną
do przewozu stali
w kręgach ma
odkrywaną wnękę
niemal na całej
długości pokładu

Doświadczalna weryfikacja zmian
Aby ostatecznie potwierdzić jakość
konstrukcji, pojazdy zostały poddane testom wytrzymałościowym na stanowisku
MTS znajdującym się w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Wielton. Ogółem
trwające 5–6 tygodni symulacje na stanowisku odpowiadały przebiegowi wynoszącemu ok. 500 tys. km – taki dystans
pojazd pokonuje w ciągu 5 lat intensywnej eksploatacji.

Zmieniony kształt profilu zawiasowego:
ryzyko uszkodzenia otwartych i zablokowanych w położeniu bocznym (270°) drzwi
podczas cofania jest minimalne, a w razie
konieczności demontaż łączników i samych
zawiasów jest bardzo łatwy

Zmodernizowane naczepy Curtain Master poddano testom wytrzymałościowym
na stanowisku MTS w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Wielton – symulacje
na stanowisku odpowiadały przebiegowi wynoszącemu ok. 500 tys. km, co z kolei
odpowiada 5-letniej intensywnej eksploatacji

Badania obejmowały również pełny
zakres testów wytrzymałościowych niezbędnych do spełnienia wszystkich uznawanych na rynku norm i certyfikatów,
m.in. badanie wytrzymałości nadwozia
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12642 XL, badanie wytrzymałości zderzaka tylnego według Regulaminu ECE-ONZ
nr 58, sprawdzenie zgodności z certyfikatem Daimler 9.5, test wytrzymałości
podłogi (wjazd wózka widłowego o naciskach na oś 7,5 t oraz 9 t).
Przed wprowadzeniem zmodernizowanej rodziny naczep Curtain Master specjaliści z firmy Wielton dokonali wszechstronnych testów obsługi. Sprawdzano

jakość wykonywania typowych operacji,
m.in. obsługę burt bocznych (wysokość
800 mm), plandeki bocznej z nowymi
oczkami, dachu dla różnych konfiguracji pojazdu załadowanego i bez ładunku.
Test wytrzymałości podłogi odbywał się
dla wózków widłowych z obciążeniem
7,5 t i 9,0 t (wersje naczep z podłogą
wzmocnioną).

Trwała ochrona antykorozyjna
Przy wykończeniu podwozia naczepy
zastosowano sprawdzoną technologię zabezpieczania antykorozyjnego – podstawą jest malowanie kataforetyczne (KTL),
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które pozwala uzyskać powłoki o optymalnej grubości gwarantujące wyższą
jakość oraz dłuższą trwałość produktu.
Warstwa podkładowa nanoszona jest
w nowoczesnym procesie kataforezy zanurzeniowej KTL, potem całe ramy i montowane później komponenty trafiają do
lakierni natryskowej. Gdy konieczne jest
dodatkowe zabezpieczenie, stosowana
jest również pasta cynkowa. Jakość nanoszonych powłok ochronnych jest stale
kontrolowana w laboratorium badawczym
– próbki z powodzeniem przechodzą wymagający test w komorze solnej NSS
(720 h). Wysoką jakość powłoki KTL stosowanej w naczepach Wielton potwierdzają również liczne pozytywne opinie
użytkowników.
Ściana przednia oraz portal tylny w naczepach kurtynowych z rodziny Curtain
Master wykonane są z aluminium, z kolei w naczepie Side Curtain Master słupki
boczne (burty dzielone) są lakierowane.
W obu przypadkach taki sposób wykończenia podnosi estetykę produktu.

Dbałość o detale
Z praktycznego punktu widzenia ważna jest solidna konstrukcja drzwi tylnych.
Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję zawiasów. Zmodernizowano kształt
profilu zawiasowego, dzięki czemu ryzyko
uszkodzenia otwartych i zablokowanych
w położeniu bocznym (270°) drzwi podczas cofania jest minimalne. W razie potrzeby demontaż łączników i samych zawiasów jest bardzo łatwy.
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W trosce o szczelność:
uszczelniane mocowania gniazd kłonic,
uszczelka zamiast
masy silikonowej
na łączeniach płyt
podłogowych, specjalna falbana na dolnej
krawędzi kurtyny
(tzw. irokez), uszczelka
w systemie SafetyLock
służącym do mocowania ładunku na ramie
zewnętrznej

Na pierwszym polu plandeki wprowadzono dodatkową poprzeczkę, co skutecznie zapobiega gromadzeniu się wody
na dachu pojazdu. Zmodyfikowano również sposób pakowania dachu podczas
odsuwania (kierunek zwijania fałd), co
minimalizuje ryzyko podwijania korony
i odstawania boków.

Wśród specjalistycznych opcji wyposażenia naczep kurtynowych można wymienić m.in. drugi poziom podłogi, rozsuwany portal tylny (system BDE) chętnie
wykorzystywany w pojazdach przewożących AGD, wzmocnienia do transportu
intermodalnego. Ciekawą opcją jest również system zmiany wysokości zawieszenia MultiHigh pozwalający na łączenie naczep typu mega z ciągnikami siodłowymi
o standardowej wysokości siodła.

Curtain Master:
nowa jakość na rynku
Podsumowując: nowa rodzina naczep
Wielton Curtain Master to wiele korzyści
dla klientów – solidne wykonanie, duża
uniwersalność pojazdów pozwalająca na
przewóz różnych rodzajów ładunków, niskie koszty eksploatacji, ergonomia obsługi,
funkcjonalność wyposażenia standardowego i bogate wyposażenie opcjonalne,
bezpieczeństwo ładunku (konstrukcja nadwozia i systemy mocowania – SafetyLock,
stopery palet), atrakcyjna stylistyka pozwalająca np. na wykorzystanie powierzchni zewnętrznych na cele reklamowe.
Zmodernizowane naczepy z rodziny
Curtain Master mają obecnie maksymalną masę techniczną 42 t (jest to przydatne np. na rynku skandynawskim),
maksymalny nacisk na siodło to 15 t, naciski na osie – 9 t.

Zdjęcia: © D. Piernikarski
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cania Polska a.d. 2019 to organizacja, którą tworzy 11 dealerów
(w tym 9 własnych) i 39 serwisów
(w tym 27 własnych). W roku 2019 r.
rozpoczęły działanie nowe serwisy w Mykanowie k. Częstochowy i w Radomiu,
trwała również budowa serwisów w Toruniu i w Mławie.
„W roku 2019 udało nam się zwiększyć udziały w rynku, z czego bardzo się
cieszymy. Scania Polska się rozwija, inwestuje cały czas w nowe serwisy. Nasz
nowy produkt sprawdza się świetnie, negocjując z klientami, praktycznie nie rozmawiamy o problemach technicznych czy
jakościowych, z reguły koncentrujemy się
na warunkach finansowych i pakietach
dodatkowych. Uważam, że jakość nowych
samochodów Scanii to był najważniejszy

z czynników, które tak korzystnie wpłynęły na nasze tegoroczne wyniki sprzedaży w Polsce” – powiedział Tomasz Cwalina, dyrektor sprzedaży Scania Polska.

Scania w czołówce sprzedaży
W Polsce do listopada 2019 r. dostarczono 24 070 samochodów ciężarowych > 16 t dmc., niestety jest to o 6,3%
mniej w porównaniu z wynikiem w roku
ubiegłym. Scania Polska nie zwalnia tempa
rozwoju: rok 2019 był kolejnym z rzędu
najlepszym rokiem w historii firmy zarówno pod względem sprzedaży, jak i finansowym. Do końca listopada 2019 r.
sprzedano 5107 samochodów ciężarowych
(nieco ponad 80% stanowiły ciągniki siodłowe) – jest to wzrost rejestracji o 11,1%,

Scania Polska
nie zwalnia tempa

Dariusz Piernikarski

© D. Piernikarski

Podsumowanie
roku 2019 było doskonałą okazją do zaprezentowania samochodów
Scania z silnikami zasilanymi CNG/LNG

Tradycyjnie w grudniu Scania Polska podsumowuje
wyniki swojej działalności. W roku 2019 nie było
powodów do narzekań – ponownie osiągnięto historycznie
najlepszy wynik zarówno pod względem finansowym, jak
i liczby sprzedanych pojazdów.
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dający udział w rynku wynoszący 21,2%.
W ofercie wynajmu krótkoterminowego
(głównie na okres 12 miesięcy) wynajęto
ok. 320 samochodów.
Stale rozwija się oferta usług serwisowych – klienci coraz chętniej kupują
kontrakty obsługowe i obsługowo-naprawcze – ma je ok. 70% nowo sprzedanych ciężarówek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szczegółowo dopasowane
do potrzeb klienta międzynarodowe kontrakty obsługowo-naprawcze pozwalające
na obsługę pojazdu w dowolnym serwisie
Scanii na terenie Europy. Serwisy sieci
Scania konsekwentnie poszerzają również swoją ofertę usługową o samochody
ciężarowe innych marek oraz o naczepy.
Kontrakty obsługowe mogą obejmować
obecnie całe zestawy – w ramach umowy
raz w roku sprawdzana jest naczepa. Rozszerzane są również kompetencje serwisów w zakresie obsługi samochodów Scania z silnikami zasilanymi gazem ziemnym.
System zarządzania flotą Scania Fleet
Management Solutions jest aktywowany
w 90% sprzedawanych samochodów, nie
słabnie zainteresowanie pakietem Scania Ecolution – w 2019 r. programem objęto 1480 ciężarówek dalekobieżnych
(łącznie jest to 23 500 polskich pojazdów
połączonych w sieci), a wykorzystanie
Ecolution daje średnio w skali roku ograniczenie emisji CO2 przeciętnie 9,1 t na
pojazd – dla tej floty będzie to w skali
roku 13 500 t CO2 mniej.
„W 2020 r. będziemy się koncentrować na dalszym wspieraniu naszych
klientów, zwłaszcza poprzez umacnianie
i doskonalenie naszej sieci serwisowej.
Dużą rolę przypisujemy również rozwijaniu zrównoważonego transportu, którego częścią są nasze przyjazne dla środowiska samochody zasilane paliwem
gazowym. Zamierzamy również w dalszym ciągu pracować nad łącznością i cyfryzacją flot wyposażonych w samochody
Scania – chcemy w nadchodzącym roku
zaproponować naszym klientom nowe
usługi w tym zakresie, aby ich działalność stawała się bardziej rentowna” – dodaje Harald Woitke, dyrektor generalny
Scania Polska.
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